
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 70 (7671) Год. XXXII 70 ст.

12.04.2021
ПОНЕДЕЛНИК

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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УЕФА е поискала от
сръбската футболна
асоциация да разследва
мачове през март за
евентуално манипулиране
на резултати, заявиха от
ръководството на центра-
лата на балканската
държава. Сръбската
телевизия Sport Klub
съобщи, че е научила,
без да посочи източници-
те си, че има подозрения
за два манипулирани
мача през миналия месец,
без да се уточнява в коя
дивизия. "Вярно е, че
получихме определена
информация от УЕФА,
която предполага евенту-
ални нередности, сочещи
към манипулиране на
резултати", призна
говорителят на сръбската
централа Милан Вукович.
Sport Klub заяви, че
наблюдението върху
спортните залагания в
Европа и Азия, свързани
с футболни срещи, е
накарало УЕФА да поиска
от асоциацията на Сърбия
да разследва евентуално
уреждане на двубои. ç

20% по-скъпо ще е агнешкото месо от
български производители за Великден и
Гергьовден тази година, предупреждават
от Националната овцевъдна и козевъдна
асоциация. Мерките срещу COVID-19 по
време на извънредното положение ми-
налата година затрудниха изкупуването
на агнета и много от овцевъдите прода-
ваха на занижени цени между 4,50 до
5,50 лв. за килограм, припомнят от асо-
циацията. Освен това през трудната 2020
г. двойно са поскъпнали фуражите, кое-
то увеличава цената на трупното месо с
около 15%. В търговската мрежа в за-
висимост от разфасовката цената на бъл-
гарското агнешко се движи от 14 до 19
лв. за килограм. "Традиционно по Ве-
ликден и Гергьовден българските потре-
бители консумират около половин ми-
лион агнета и браншът е готов да пос-

„Çëàòíî“
àãíåøêî

Броят на убитите след
военния преврат от
1 февруари в Мианма
достигна 700 души след
нова ескалация на
насилието през уикенда.
Според неправителствена-
та организация Асоциация
за подпомагане на
политическите затворници
(AAPP) най-малко 701
души са били убити при
бруталните репресии на
силите за сигурност
срещу протестиращи.
Само в петък са били
убити 82-ма души в
югоизточния град Баго,
съобщи асоциацията.
Местни медии информи-
раха, че военните са
използвали артилерия
срещу цивилни. След като
военният преврат на
1 февруари свали от
власт цивилното прави-
телство, а лидерката му
Аун Са Су Чжи беше
поставена под домашен
арест, гражданите на
Мианма протестират
почти всеки ден въпреки
бруталните репресии. ç
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т прякото видеооб-
ръщение на вече
бившия министър-
председател в нощ-

за Великден и Гергьовден

та на изборния ден стана
ясно на всички, че самият
той и "неговата партия" ня-
мат място повече в управ-
лението на държавата. Под
всички визирам тези граж-
дани, които желаем прог-
реса на България в посока
максимално скъсяване на
огромната разлика в стан-
дарта на живот в сравне-
ние със средното равнище
в ЕС. Нали все пак към
това се стремим.

Каква ирония: "Гражда-
ни за европейско разви-
тие на България" и светло-
то бъдеще на България са
несъвместими. А това е та-
ка, защото управленският
им модел и философия са
сгрешени и изчерпани.

Имаме нужда от нови
правила, насърчаващи из-
граждането на визия за
стратегическото развитие
на България. Ефективното
й изпълнение означава да
се изкоренят лъжата, фар-
сът и грабенето, които ве-
че три десетилетия раж-
дат гнили плодове. Тогава
ще има повече изречени
истини и повече свършена
работа , защото повече
средства ще биват израз-
ходвани в обществена пол-
за, а не в ущърб.

Това е или непонятно,
или непосилно за най-опит-
ния сред тези, наричащи се
"граждани за европейско
развитие". Така наложени-
ят от тях и техните парт-
ньори евфемизъм "рестарт
на държавата" неминуемо
изключва тяхното участие
под каквато и да е форма
в утрешната политика.

Да му мислят новите
партии, които получиха до-
верие от 1 169 174 гла-
соподаватели, или 31.83%.
Но няма от какво да се
страхуват. Те представля-
ват алтернатива не само
на Борисов и компания, но
на целия модел досега. Из-
лиза, че "рестартът на дър-
жавата" е в ръцете на не-
очакваните играчи, некане-
ни от авторите на лозунга.

Те представляват поли-
тическото олицетворение
на изборните плодове на
протеста. Сега е моментът
да превъзмогнат разногла-
сията и да застанат един-
но и несломено зад кауза-
та бяло-зелено-червено. Но
ще имат нужда от подкре-
па под една или друга фор-
ма. Това поставя друга пар-
тия - най-старата - пред
избора между това най-
после да превърне или не
лозунгите си за алтерна-
тивно управление в дейст-
вия и да докаже, че вече
е и национално отговорна.
В политиката, камо ли в
държавничеството, няма
лесно, но понякога е тол-
кова просто.

рещне тазгодишното търсене", обясни
пред БНР Симеон Караколев, съпредсе-
дател на асоциацията.

Очаква се и внос. От Националната
овцевъдна и козевъдна асоциация обръ-
щат специално внимание на контролните
органи за евтиното месо, което ще бъде
внесено от Македония. "Искаме по-задъл-
бочено да се провери македонското агнеш-
ко, защото имаме информация, че живот-
ните там се хранят с месокостно брашно,
или т. нар. трупно брашно. В България и
в ЕС е забранено то да се добавя във фу-
ража", поясни още Караколев. "Българс-
кото агнешко месо е със син печат, всичко
останало е с червен", каза експертът. От
миналата година вече е разрешено хората
да си купуват месо и директно от фермата,
където килограмът излиза по-евтино от
търговската мрежа.

Д-р Тодор ИВАНОВ
Брюксел

Да бъдем сплотени, да можем да
разчитаме един на друг, няма друг
начин да се справяме с изпитание-
то, в което сме поставени, казва док-
тор Гергана Николова. Според нея
липсата на кадри и недоверието в
системата остават проблем. Когато
някой не носи маската, защото не
вярва, че има такова заболяване, ние
сами се убеждаваме какъв печален
по някой път е крайният резултат,
предупреждава медикът с над 30 го-
дини опит в професията.

Затова тя припомни и думите на
Хипократ: "В една стая се намират
лекарят, пациентът и болестта - на
тази страна, на която застане паци-
ентът, такъв ще бъде и изходът. Зас-
танете на страната на вашия лекар,
за да можем да победим болестта".
Д-р Гергана Николова беше сред изя-
вените медици и здравни специалис-
ти, които получиха почетния знак
на президента на церемония на "Дон-
дуков" 2 на 7 април.

Ëè÷íè ëåêàðè
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Снимка Пресфото БТА
Папа Франциск поздравява вярващите, преди да отслужи литургия в църквата
"Санто Спирито" в Сасия в Рим
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Здравният министър
проф. Костадин Ангелов
заяви, че се обмисля
разхлабването на още от
противоепидемичните
мерки с оглед на спада в
заболеваемостта, съобщи
"Нова телевизия". Това е
добра индикация, че
мерките работят и ако
продължава тази тенден-
ция, обсъждаме разхлабва-
нето и на други мерки,
обясни Ангелов. Според
премиера Борисов е добре
да се обмислят и възмож-
ностите за връщане на
публика по стадионите.
Всички наши опоненти
много се подиграваха как
двама генерали плашим

Òîâà å äîáðà èíäèêàöèÿ, ÷å
ìåðêèòå ðàáîòÿò, çàÿâè
çäðàâíèÿò ìèíèñòúð

хората. Когато се разболе-
ят, първи тичат във ВМА
или ползват всички лекар-
ства. Най-важното е
Господ да е с нас, добави
той. Борисов отчете, че в
някои страни е въведено
военно положение. Според
него народът у нас е
интелигентен, разбира и
внимава. През последните
24 часа у нас са регистри-
рани 1352 нови случая на
коронавирус при по-малък
брой направени тестове -
9118, сочат данните от
Единния информационен
портал. Това означава, че
около 14,82% от взетите
проби са дали положите-
лен резултат. Най-много

Партиите да спрат да гледат
тънките си партийни сметки, хо-
рата очакват решения на проб-
лемите. Влизаме в парламента не
за да даваме министри и да пра-
вим кабинет. От "Изправи се! Мут-
ри, вън!" сме парламентарната
група на гражданите и нашите ан-
гажименти, поети към хората, ще
изпълняваме от първата секунда
на влизането ни в парламента, за-
яви Мая Манолова от коалицията
"Изправи се! Мутри, вън!" пред
БНР. Този парламент с 92-ма де-
путати от новите партии са дос-
татъчни за ревизия от Комисията
по ревизия, промени в Изборния
кодекс - електронно гласуване за

Ìàíîëîâà êúì ïàðòèèòå: Ñïðåòå äà ñè ãëåäàòå
òúíêèòå ïàðòèéíè ñìåòêè, õîðàòà î÷àêâàò ðåøåíèÿ
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Президентът Румен Радев се
срещна в петък с главния мюф-
тия на мюсюлманското вероиз-
поведание в България д-р Мус-
тафа Хаджи. Срещата се прове-
де по покана на държавния гла-
ва в знак на уважение към тра-
дициите и обичаите на българс-
ките граждани с мюсюлманско
изповедание, за които скоро нас-
тъпва свещеният месец, в края
на който отбелязват големия
празник Рамазан Байрам.

Всяка година президентът е
символичен домакин на тради-
ционната вечеря ифтар по вре-
ме на свещения месец. Провеж-
дането й тази година е възпре-
пятствано поради епидемичната
обстановка.

Националната традиция на
мир и взаимна толерантност
между различните вероизпове-
дания в България е изградена на
сигурна основа, затова заедно
трябва да пазим това дълго изг-
раждано и постигнато с мъдрост

лигията. Вероизповеданията имат
важна роля за възпитаването на
устойчива ценностна система в
обществото, беше посочено по
време на разговора. Главният
мюфтия Мустафа Хаджи изрази
удовлетворение от сътрудничес-
твото и пълноценния диалог меж-
ду вероизповеданията в България
и изрази увереност, че равноп-
равието и взаимното уважение
между гражданите от различни
вероизповедания у нас ще се съх-
раняват и утвърждават в бъде-
ще. Гостът изказа признателност
от името на общността за ини-
циативата на президента, дове-
ла до осъвременяване на зако-
нодателството, което да гаран-
тира защита на традиционните
български вероизповедания, та-
ка че да не се допуска радика-
лизация.  Главният мюфтия бла-
годари и за уважението, което
държавният глава демонстрира
към традициите на мюсюлманс-
ката общност. ç

Ïðîô. Àíãåëîâ: Îáñúæäàìå
ðàçõëàáâàíåòî è íà äðóãè ìåðêè

разбирателство, подчерта по вре-
ме на срещата държавният глава
Румен Радев. Той посочи, че прос-
перитетът на страната е свързан
с равноправието и благополучи-
ето на всеки от нейните гражда-
ни. На срещата беше обсъдена
темата за поддържането на мю-
сюлманските храмове у нас и ак-

редитацията на Висшия ислямс-
ки институт. Президентът Румен
Радев и главният мюфтия д-р
Мустафа Хаджи изразиха мнение,
че трябва да бъдат полагани  об-
щи усилия за  предотвратяване-
то на радикализацията сред мла-
дите хора чрез утвърждаване на
традиционните ценности на ре-

държавни дружества. Много удоб-
но между смяната на двата пар-
ламента с конкурси се трудоуст-
роиха на възлови позиции кад-
рите на ГЕРБ, каза още Маноло-
ва. Този парламент ще има един
месец да изпълни най-важните
задачи. Първият, който ще изви-
каме в парламента, ще е финан-
совият министър, за да разбе-
рем истината за състоянието на
държавната хазна, допълни Ма-
нолова. Ще настояваме 50 лв.
добавка към пенсиите да бъдат
продължени поне до края на та-
зи година, а от следващата годи-
на - преизчисление на всички
пенсии, което да включи тези 50

кия бизнес - по една депутатска
заплата за всяко микропредпри-
ятие, засегнато от пандемията.
Става дума за 150 млн. лв. и то-
ва е във възможностите на дър-
жавния бюджет. Ще предложим
да са опростени лихвите за за-
бава по данъчни вземания на дър-
жавата от малките фирми и до
края на годината да са освобо-
дени от половината от осигуров-
ките, добави Манолова. Ще нас-
тояваме да се преразгледа Зако-
нът за публичните предприятия -
да отпаднат плащанията за учас-
тия в бордове на висши държав-
ни чиновници, да се наложи мо-
раториум върху назначенията в

българите зад границата, видео-
наблюдение, смяна на ЦИК и на
шефа на Информационно обслуж-
ване, ежедневно изслушване на
министрите в парламента, прера-
ботка на Плана за възстановява-
не и устойчивост, разглеждане на
управлението на здравната кри-
за, приемане на важните закони,
които хората чакат, категорична
бе Манолова и заяви, че работи
по Закона за личната помощ, За-
кона за частния фалит, Закон за
колекторските фирми, Закона за
частните съдебни изпълнители.

Готови сме с промени в Зако-
на за извънредното положение, с
които пряко да подкрепим мал-

лв. и още пари, уточни тя. Ще
настоявам парламентът да взе-
ме решение и Планът за възста-
новяване и устойчивост да е вне-
сен в срок. Това са първите 24
млрд. лв., които България чака
от Европа. В последните дни чух-
ме от правителството на Бори-
сов намерение да не внесе Пла-
на. Това е наказателна акция сре-
щу българския народ, а не сре-
щу новите формации, които вля-
зохме в парламента. Ако този
план не бъде внесен до 30 ап-
рил, България може да не полу-
чи чаканите милиарди в рамките
на тази година, обясни Маноло-
ва, цитирана от Епицентър.бг.ç

нови случаи има в София -
314, след това се нареждат
Варна със 174 и Бургас
със 127, а Пловдив е със
126. Габрово е единствена-
та област без нови случай,
във Видин пък е регистри-
ран само 1. Общият брой
на потвърдените заболели

у нас вече е 371 531. Броят
на активните случаи се
увеличава и вече е 71 381.
В болниците също има
ръст, като броят на хората
там вече е 10 365, от които
801 са в интензивно отде-
ление, уточнява Топнови-
ни.бг.ç

Ä-ð Ã. Íèêîëîâà:
Çàñòàíåòå íà
ñòðàíàòà íà âàøèÿ
ëåêàð, çà äà ïîáåäèì
áîëåñòòà

Липсата на кадри и недове-
рието в системата остават най-
големия проблем в здравеопаз-
ването. Това споделят лекари, ко-
ито работят на първа линия с па-
циенти с коронавирус. За тази
година натрупахме опит, разбрах-
ме колко дълго и самотно забо-
ляване е COVID-19 - самотно за
болните, тъй като не общуват с
близките си, докато са в изола-
ция. Трудно е и за нас", сподели
пред БНР преживяното от рабо-
тата си на първа линия през пос-
ледната година д-р Мария Пиш-
мишева, началник на Инфекци-
озното отделение на Многопро-
филната болница в Пазарджик -
едно от лечебните заведения,
подложени на силен натиск през
последните месеци. И все още е
така, казва д-р Пишмишева, но
остава оптимист - ние няма да
се откажем, аз смятам, че ще се
справим. Тя призовава хората да
помогнат на лекарите, като спаз-
ват мерките. Такъв е и апелът на
доктор Гергана Николова, семе-
ен лекар с над 30 години опит в
професията. Да бъдем сплотени,
да можем да разчитаме един на
друг, няма друг начин да се спра-
вяме с изпитанието, в което сме
поставени, заяви тя. Според нея
липсата на кадри и недоверието
в системата остават проблем.
Виждате, когато някой не носи
маската, не спазва дистанцията,
защото не вярва, че има такова
заболяване, ние сами се убеж-
даваме какъв печален по някой
път е крайният резултат. Затова
д-р Гергана Николова припомня
думите на Хипократ - в една стая
се намират лекарят, пациентът и
болестта - на тази страна, на ко-
ято застане пациентът, такъв ще
бъде и изходът. Застанете на стра-
ната на вашия лекар, за да мо-
жем да победим болестта, е ней-
ният съвет. Д-р Пишмишева и
д-р Николова бяха сред изяве-
ните медици и здравни специа-
листи, които получиха почетния
знак на президента на церемо-
ния на "Дондуков" 2 на 7 април.
Номинациите за отличието бяха
предложение на Българския ле-
карски съюз и Националното
сдружение на общопрактикува-
щите лекари в България.ç
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Този резултат на БСП е
тежка загуба. БСП винаги
се бори за победата и
обикновено, когато не
успее, е втора политическа
сила. В подобна ситуация
през 2001 г. след 4 години
тежка битка със СДС,
когато се очакваше, че
алтернативата ще бъде
подкрепена, дойде Симеон
Сакскобургготски и разбър-
ка цялото политическо
пространство и БСП тогава
беше трета. Не сме прави-
ли драми тогава, есента
спечелихме президентските
избори. Няма да правим
драми и сега, заяви пред
БНР зам.-председателят на
БСП Кристиан Вигенин. Не
омаловажаваме тази
загуба, но от срещите,
които имаме с общинските
ръководства, нямаме
усещането, че партията се
чувства смазана. Напротив,
хората имат много трезв
анализ на това, което се
случи, и с този мъдър
подход в тази сложна
ситуация мисля, че ще има
едно събиране на партията
и далеч по-добри резултати
на изборите, които ни
предстоят - дали предсроч-
ни парламентарни или
президентските наесен,
подчерта Вигенин. Замест-
ник-председателят на БСП
описа като голяма отговор-

готови да разговаряме за
такава подкрепа, която
политически виждаме като
възможна от гледна точка
на тези сходства - за това,
че всяка една от тях се
обяви и за разграждане
на модела, създаден от
ГЕРБ, заяви социалистът.
Могат да се намерят
общите неща в програмите
и намеренията на тези три
партии, но ние няма да
участваме в правителство.
Ако бъде поискана подкре-
па от нас, ще я дадем за
конкретни политики, но
отчитаме и факта, че
имаме немалко и полити-
чески различия с поне
част от тези формации,
така че БСП няма как да
участва политически в
коалиция в такъв кабинет,
а и никой не е поискал
това от нас, каза Вигенин.
Зам.-председателят на
БСП подчерта, че ключът
дали ще има избори или

ността да бъде народен
представител в този парла-
мент, който се очертава.
Той посочи, че на всички
народни представители ще
им трябва много разум и
мъдрост, за да се излезе
по най-добрия начин от
така създалата се ситуация
и да изпълнят очакванията
на хората доколкото е
възможно - "Така ни подре-
диха и наша отговорност е
да направим възможното
това подреждане на поли-
тическите сили да доведе
до действия, които да са
полезни за страната",
коментира Вигенин. Той
обясни, че едната опция,
за която трябва да бъде
направено възможното да
се реализира, е да се
състави действащ кабинет
в този парламент и ако
това не е възможно, да се
премине към провеждане-
то на бързи избори, които
могат да дадат по-разли-
чен резултат, който ще
позволи да се състави
стабилно управление.

В момента в Народното
събрание има 4 политичес-
ки формации, които подк-
репиха протестите, ние
няма да се молим за
съставяне на правителство
или да сме част от някак-
ва управленска конфигура-
ция. Ние заявихме, че сме

Êðèñòèàí Âèãåíèí: Êîéòî å ðåøèë
äà îòïèøå ÁÑÏ, áúðêà - èçïðàâÿëè
ñìå ñå è îò ïî-òðóäíè ñèòóàöèè
Ëåâèöàòà ùå ïîäêðåïè êàáèíåò íà
"ïðîòåñòíèòå ïàðòèè", íî íÿìà äà
ó÷àñòâà â ïðàâèòåëñòâî

ще има кабинет е в ръцете
на "Има такъв народ".
"Може би е заради изнена-
дата, че са втора полити-
ческа сила, или че лидерът
им в момента е със забо-
ляване, но мълчанието на
партията на Слави Трифо-
нов по ключови теми
започва да става леко
притеснително. Макар и да
има мълчание от тяхна
страна, се надявам да
има екип, който работи
по политиките", изтъкна
социалистът. БСП няма да
е партията, която ще
стане причината за нови
избори бързо и веднага,
въпреки че според нас
ще имаме малко по-висок
резултат. Готови сме да
направим необходимото -
да подкрепим кабинет на
т. нар. протестни партии,
като подкрепата  няма да
е на безпринципна осно-
ва", заяви Кристиан
Вигенин.ç

Ïðîô. Ãåîðãè Ìèõàéëîâ: ÁÑÏ ñå áîðè ñúñ çàäêóëèñèåòî è ñðåùó
òîâà òðÿáâà äà âúðâèì â íîâèÿ ïàðëàìåíò

България има нужда от прави-
телство, ние се намираме в един
много сериозен период от нашата
история. Светът навлиза в сери-
озна икономическа криза, заедно
с това в сериозна икономическа
трансформация, има изключител-
но сериозни проблеми да решава
България в следващите 1-2 месе-
ца. Ние сме държава, която полу-
чава 15-20% от своя БВП от ту-
ризма. Виждаме как Гърция и Тур-
ция се подготвиха за летния се-
зон, а ние сме в катастрофално
положение и при ваксинацията, и
при решаването на ковид криза-
та. Тоест, имаме нужда от прави-
телство което да решава тези не-
ща. Всяко правителство, освен то-

ва на ГЕРБ, може да реши тези
проблеми. През тези 11 години,
които ГЕРБ управляваше, доказа,
че няма визия за управлението на
страната и затова я вкара в задъ-

ито са в катастрофална положе-
ние поставени в България. Второ-
то по-важно нещо е, че има про-
тестна вълна и в такъв случай хо-
рата ще се хванат за нови поли-
тически обекти." Той заяви, че ста-
туквото е това, срещу което се бо-
ри БСП - задкулисната държава.
България е държава с много скром-
ни възможности и финансови, и
икономически. В България има
много сериозно задкулисие, про-
тив това се бори БСП и срещу това
трябва да вървим в новия парла-
мент. На финала професорът зая-
ви, че след изборите БСП се инте-
ресува най-вече от решаването на
конкретните и сериозни проблеми,
които стоят пред България. ç

нена улица, заяви народният пред-
ставител от БСП проф. Георги Ми-
хайлов в ефира на "Нова Нюз".
Пред телевизията проф. Михайлов
заяви, че българите имат нужда от
решаването на много тежки въп-
роси в момента, един от тях е здра-
веопазването. Първото нещо, ко-
ето трябва да се направи в Бълга-
рия, е изчисляване на стойността
на всички медицински дейности и
на дейностите на специалистите в
здравеопазването. На въпроса за-
що хората не припознаха БСП ка-
то алтернатива, проф. Михайлов
отговори: "Има два много сериоз-
ни отпечатъка. Единият е панде-
мичната обстановка. БСП се подк-
репя най-вече от пенсионерите, ко-

Íà òîçè äåí

:

”

СЪБИТИЯ
” 1796 г. - Наполеон пе-

чели първата си значима побе-
да при Монтеноте, разбивайки
австрийските и сардинските
войски.
” 1903 г. - В Лондон е

пуснат първият в света градски
автобус с двигател с вътрешно
горене.
” 1911 г. - В Санкт Петер-

бург е проведен първият все-
руски Аргонавтен конгрес.
” 1919 г. - Приет е Закон

за конфискуване на незаконно
придобитите имоти от държав-
ни чиновници за времето след
17 септември 1912 г.
” 1933 г. - Народното съб-

рание отнема мандата на 33-ма
народни представители от Ра-
ботническата партия във връз-
ка със Закона за защита на дър-
жавата.
” 1945 г. - Американският

президент Франклин Делано
Рузвелт умира, докато е в ка-
бинета си; като 33-ти президент
на САЩ полага клетва вицеп-
резидентът Хари Труман.
” 1954 г. - Бил Хейли за-

писва на плоча песента си Rock

around the clock, поради което
денят се смята за рождена да-
та на рокендрола.
” 1965 г. - Арестувани са

участниците в опита за преврат
срещу Тодор Живков.
” 1990 г. - Премиерът Ан-

дрей Луканов обявява морато-
риум върху плащанията по вън-
шния дълг на България.

РОДЕНИ
” 1823 г. - Александър Ос-

тровски, руски писател.
” 1839 г. - Николай Прже-

валски, руски изследовател на
Азия.
” 1872 г. - Никола Муша-

нов, български политик.
” 1919 г. - Драган Тенев,

български юрист, писател и пуб-
лицист.
” 1924 г. - Лиляна Бочева,

пианист и диригент на хор "Бод-
ра смяна".
” 1933 г. - Монсерат Ка-

байе, испанска оперна певица.
” 1934 г. - Севелина Гьо-

рова, български театровед.
” 1962 г. - Йорданка Фан-

дъкова, български политик.
ПОЧИНАЛИ
” 1909 г. - Данаил Попов,

български революционер.
” 1934 г. - Никола Генев,

български военен деец.
” 1974 г. - Методи Андо-

нов, български режисьор.
” 1975 г. - Джозефин Бей-

кър, американска танцьорка.
” 2001 г. - Венцеслав Анд-

рейчев, български ядрен физик.
” 2014 г. - Борис Кара-

димчев, български композитор
и преподавател.

ÈÁ íà ÁÑÏ ñâèêâà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò íà ïàðòèÿòà
Изпълнителното бюро на БСП свиква присъст-

вено заседание на Националния съвет на БСП на
17 април (събота) за обсъждане на актуалната по-

литическа обстановка в страната, анализ на из-
борните резултати и предстоящи решения в На-
родното събрание, съобщиха от БСП.
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ÅÊ îáÿâè ïðîãíîçàòà ñè
çà âñåêè åäèí àãðîñåêòîð

Êàìïàíèÿòà
ïî âàêñèíèðàíå,
îòâàðÿíåòî íà
ðåñòîðàíòè
è áàðîâå,
ðàçäâèæâàíåòî
íà òóðèñòè-
÷åñêèÿ ñåêòîð
ñà ôàêòîðè,
êîèòî ùå
ïîâëèÿÿò
íà ïàçàðà
Излезе първата прогноза

на Европейската комисия
(ЕК) за развитието на
земеделския пазар в ЕС.
Според краткосрочните
оценки на експерти селс-
костопанският сектор е
показал устойчивост по
време на кризата, прово-
кирана от пандемията от
Covid-19. Той се е справил
сравнително добре, благо-
дарение на ръста на
търговията на дребно и
домашното потребление.
Оценката занапред гласи,
че се очаква динамично
световно търсене и отва-
ряне на ресторанти,
барове и кафенета, щом
ваксинационната кампания
напредне значително,
информираха от пресофи-
са на Комисията.  Докла-
дът на ЕК, публикуван в
края на март, представя
детайлизиран преглед на
последните тенденции и
краткосрочна прогноза за
всеки един земеделски
сектор.

4

Обработваеми култури

През последните месеци
цените на всички зърнени
култури се повишиха наред
със световните цени.
Консумацията в световен
мащаб расте основно
заради търсенето на фураж
за животни. Производство-
то на зърнени култури в ЕС
може да достигне 295,2
млн. тона за сезон 2020/
2021, което е ръст от 5,3%
на годишна база.
Общото производство на

маслодайни култури в ЕС
се очаква да бъде по-
високо с 3,4%, сравнено с
година по-рано. То ще
достигне 16,7 млн. тона
през 2021/2022 въпреки
сложните метеорологични
условия. Колкото до проте-
иновите култури, производ-
ството им ще се повиши

със 7,9% през 2020/2021.
Възможно е да станем
свидетели на последващ
ръст с 5,2% през 2021/2022,
главно заради търсенето от
страна на домакинствата.

Специализирани култури

По отношение на виноп-
роизводството, очаква се
то да остане стабилно през
2020/2021, около 158 млн.
хектолитра. Потреблението
на домакинството може да
се увеличи с 2%. Експерти-
те прогнозират ръст на
износа на вино, което ще
доведе до намаляване на
складовите наличности и
по-добър пазарен баланс в
сектора.
Производството на

ябълки остава стабилно
през 2020/2021, на ниво
11,5 млн. тона. Има ръст на
консумацията от домакинс-

Äåñåòè ïîðåäåí ìåñåö ÿêî ïîñêúïâàíå íà õðàíèòå

твата, което може да се
обясни с пандемията от
Covid-19. Потреблението на
пресни ябълки на глава от
населението ще остане на
високо ниво - 15,4 кг.

Мляко и млечни
продукти

Производството на мляко
в ЕС през 2021 г. се очаква
да нарасне с 1%, благода-
рение на повишаване на
добивите. Същевременно
млечните стада продължа-
ват да намаляват. Консума-
цията на сирена и масло в
ЕС частично печели от
отварянето на хранително-
вкусовия сектор. Очаква се
търговията да остане на
високо ниво, сравнено с
периода преди пандемията.
Прогнозата е консумацията
на пресни млечни продукти
да намалее след пиковите
нива през 2020 г. Тя ще
остане обаче малко над
нивото отпреди кризата.

Месо

Производството на
говеждо месо в ЕС през
2020 г. намаля с 1,2%.
Очаква се тази тенденция
да продължи и през
новата година. Спадът се
оценява на 0,9%, въпреки
че през втората половина
на 2021 г. ще има възста-
новяване на търсенето

През март 2021 г. световните
цени на храните се повишиха за
десети пореден месец, достигай-
ки най-високо ниво от средата на
2014 г., като най-сериозен ръст
отбелязаха цените на растител-
ното масло и на млечните про-
дукти, съобщи Организацията по
прехрана и земеделие (FAO) към
ООН. Ценовият индекс на FAO, кой-
то измерва месечните промени в
цените на кошница от стоки,
включваща зърнени култури, мас-
лодайни растения, млечни продук-
ти, месо и захар, скочи през март
с 2,4 пункта до 118,5 пункта от
1116,1 пункта през февруари,
достигайки най-високо ниво от
юли 2014 г. насам. Базираната в
Рим организация също така по-
сочи, че остава в сила прогноза-
та за рекорд на реколтата от зър-
нени култури в световен мащаб
през 2020 г., добавяйки, че пред-
варителните данни сочат за по-
нататъшно увеличение на произ-
водството и през настоящата го-
дина. Ценовата тенденция варира
по видовете стоки, отбеляза FAO,
като увеличението на общия це-
нови индекс през март беше во-
дено от индекса на цените на рас-
тителното масло, който се пови-
ши с цели 8% спрямо февруари
до почти 10-годишен връх.

Индексът на цените на млечни-
те продукти на FAO пък се е уве-
личил с 3,9%, като цените на мас-
лото нараснаха в резултат на из-
вестно ограничение на доставки
в Европа, свързано с повишено
търсене в очакване на възстано-
вяването в сектора на хранител-
ните услуги. Цените на млякото
на прах също се повишиха, подк-
репено от нарастването на вноса
в Азия, особено в Китай, поради
намаляващото производство в
Океания и оскъдната наличност на
корабни контейнери в Европа и
Северна Америка.
Индексът на цените на месото

също се повиши през март с 2,3%
спрямо февруари, като китайски-
ят внос и скокът на вътрешните
продажби в Европа преди като-
лическия Великден бяха в осно-
вата на нарастващите ценови ко-
тировки за птици и свинско ме-
со. Цените на говеждото месо ос-
танаха стабилни, докато цените
на овче месо спаднаха, тъй като
сухото време в Нова Зеландия до-
веде до намаляване на животни
във фермерите.

За разлика от това индексът на
цените на зърнените култури на
FAO спадна през март с 1,8%, но
все още е с цели 26,5% по-висок
в сравнение с март 2020 г.
Износните цени на пшеницата

са намалели най-много, отразя-
вайки като цяло добрите достав-
ки и благоприятните производст-
вени перспективи за зърнените
култури през 2021 г. Цените на
царевицата и ориза също спад-
наха, докато тези на соргото се
повишиха.
Индексът на цените на захарта

пък спадна през март с 4% с ог-
лед на перспективите за голям из-
нос от страна на Индия, но и то-
зи ценови индекс остава с пове-
че от 30% над нивото от преди
година.
Същевременно FAO ревизира

нагоре прогнозата си за сезона
на зърнените култури през 2020
г. до 2,765 млрд. тона от предиш-
на оценка за 2,761 млрд. тона,
което представлява повишение с
2% на годишна база. FAO очаква
глобалното производство на зър-
нени култури да се увеличи през

2021 г. за трета поредна година.
Световната продукция на пшени-
ца ще достигне нов връх от 785
милиона тона тази година, което
е с 1,4% повече от нивата през
2020 г., дължащо се на очаква-
ния силен скок в по-голямата част
от Европа и очакванията за ре-
кордна реколта в Индия, съобщи
FAO.
Очакват се също така над сред-

ните добиви и при царевицата, ка-
то има рекордна прогноза за ре-
колтата за Бразилия и очакван
многогодишен максимум за Юж-
на Африка.
За настоящия пазарен сезон

2020/2021 г. се прогнозира гло-

заради прогресивното
отваряне на ресторанти и
възстановяването на
туристическия сектор.
В свиневъдството е

отчетен ръст от 1,2% през
2020 г., който се дължи на
повишения износ. След
две години на впечатля-
ващ ръст, износът се
очаква да намалее пора-
ди възстановяването на
китайския свиневъден
сектор след Африканската
чума по свинете. Това ще
доведе до лек спад на
производството през 2021
г. (-0,7%).
През 2020 г. птицевъдни-

ят сектор отчете ръст от
1%. Очаква се той да
бъде постигнат и през
2021 г. Секторът отчита
загуби заради птичия
грип, който засегна 18
европейски страни. През
2021 г. се очертава леко
възстановяване на изно-
са, съпроводено с падане
на експортни забрани.
Производството на козе

и овче месо в ЕС е
нараснало с 2% през
миналата година. Очерта-
ва се то да намалее с 1%
през 2021 г. Спадът ще се
дължи на намаляване на
стадата в Румъния. Дефи-
цитът на овче месо на
вътрешния пазар ще
доведе до повишаване на
цените му в ЕС.ç

Ðàñòèòåëíèòå ìàñëà äîñòèãíàõà
ïî÷òè äî 10-ãîäèøåí âðúõ

бално търсене на зърнени култу-
ри от 2,777 млрд. тона, което е с
2,4% повече спрямо предходната
година и се дължи главно на по-
високите оценки на използване-
то на фураж от пшеница и ече-
мик в Китай, където животновъд-
ният сектор се възстановява от
африканския чума по свинете.ç
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През 2020 г. Русия е дос-
тавила на чужди пазари 79 млн.
тона селскостопански продук-
ти на стойност 30,7 милиарда
долара, което е с 5 милиарда
долара или 20% повече от ми-
налата година. По този начин
агроизносът достигна рекорд-
но високо ниво, надминавай-
ки максимума за 2018 г. от
25,8 милиарда долара.

През 2020 г. общият физи-
чески обем на изнесеното месо
се е увеличил с 53% и възлиза
на 525 хиляди тона. В парично
изражение пратките достигат 887
милиона щатски долара, с 49%
по-високи в сравнение с 2019
г. Изнесени са над 200 хиляди
тона (+ 87%) свинско месо на
обща стойност на износ от 336
милиона долара (+ 91%) , става
ясно от публикация на АГРОЕК-
СПОРТ / Русия.

Китай е водещият купувач
на руско месо, следван от Ви-
етнам и Украйна. В края на
2019 г. пазарът на Виетнам се
отвори за доставки на руско
свинско месо , благодарение
на което износът на месо за
Виетнам за миналата година се
удвоява до 73 хиляди тона, а
стойността му се увеличава 4,4
пъти до 140 милиона долара.
Свинското месо представлява
около 94% от този обем. Ук-
райна е внесла 79 хиляди то-
на руско месо (+ 6,8%) на стой-
ност 108 милиона долара, от
които свинското месо предс-
тавлява 62% от стойността.

Износът на зърно се е уве-
личил с 25% до 49 милиона
тона, а стойността е нарасна-
ла с 29% до 10 милиарда до-
лара. Доставките на пшеница
се увеличават с 22% до 39 ми-
лиона тона и достигат 29% до
8,3 милиарда долара, благода-
рение на нарастващите цени.
Продажбите на ечемик в чуж-
бина възлизат на 6,1 милиона
тона (+ 54%) за 1,1 милиарда
долара. (+ 44%), царевица на
4 милиона тона (+ 29%) на
стойност 741 милиона долара.
(+ 20%). Турция е основният
купувач на руско зърно, пос-
ледван от Египет и Саудитска
Арабия.ç

С 20% по-скъпо ще е
агнешкото месо от българ-
ски производители за
Великден и Гергьовден
тази година, предупрежда-
ват от Националната
овцевъдна и козевъдна
асоциация. Мерките срещу
COVID-19 по време на
извънредното положение
миналата година затрудни-
ха изкупуването на агнета
и много от овцевъдите
продаваха на занижени
цени между 4,50 до 5,50
лв. за килограм, припом-
нят от асоциацията. Освен
това през трудната 2020 г.
двойно са поскъпнали
фуражите, което увеличава
цената на трупното месо с
около 15%. В търговската
мрежа в зависимост от
разфасовката цената на
българското агнешко се
движи от 14 до 19 лв. за
килограм. "Традиционно по
Великден и Гергьовден
българските потребители
консумират около половин
милион агнета и браншът е
готов да посрещне тазго-
дишното търсене", обясни
пред БНР Симеон Карако-
лев, съпредседател на
асоциацията.

Ðîäíîòî àãíåøêî "çëàòíî"
çà Âåëèêäåí è Ãåðãüîâäåí

ната организация за
хуманно отношение към
животните КАЖИ подновя-
ва кампанията си срещу
отглеждането на кокошки
в клетки. За разлика от
други европейски държави
у нас клетъчното отглежда-
не е масово, казват от
неправителствената орга-
низация: "Около 70% от
кокошките носачки в
България се отглеждат в
клетки към момента",
посочва Стефан Димитров
и припомня, че кампанията
е под наслов "Разперени
криле", тъй като при такъв
тип отглеждане на една
птица се пада място, по-
малко от размера на лист
А4, което не е достатъчно
дори да разпери крилете
си, без да ги удари в друга
птица или в решетките на
клетката.ç

Дъждовната пролет препятс-
тва сеитбата на пролетни култу-
ри и това се потвърждава от дан-
ните на агростатистиката към 1
април. В началото на април пло-
щите със засят маслодаен слън-
чоглед са едва 15 049 хектара,
докато през 2020 година по съ-
щото време те са били 47 737
ха. Миналата година слънчогле-
дът заемаше малко над 800 000
хектара и ако тази площ се за-
пази и през 2021 г., това озна-
чава, че кампанията по сеитба-
та към 1 април е била на по-
малко от 2%.

Ðåêîðäíî âèñîê
ðóñêè àãðîèçíîñ
ïðåç 2020 ã.

Очаква се и внос. От
Националната овцевъдна и
козевъдна асоциация
обръщат специално внима-
ние на контролните органи
за евтиното месо, което
ще бъде внесено от Маке-
дония. "Искаме по-задъл-
бочено да се провери
македонското агнешко,
защото имаме информа-
ция, че животните там се
хранят с месокостно
брашно или т. нар. трупно
брашно. В България и в
ЕС е забранено то да се
добавя във фуража",
поясни още Караколев.
"Българското агнешко месо
е със син печат, всичко
останало е с червен", каза
експертът. От миналата
година вече е разрешено
хората да си купуват месо
и директно от фермата,
където килограмът излиза
по-евтино от търговската
мрежа. Допреди това на
фермерите бе забранено
клането и продажбата на
дребно.

Средно за страната,
през периода 31 март - 7
април 2021 г. се наблюдава
леко повишение на цените
на едро на агнешко месо

на седмична база конста-
тират експерти на МЗХГ в
последната ценова справ-
ка.   Търговията на едро с
цяло агне е на цени от
14,50 лв./кг в Смолян до
16,64 лв./кг  във Варна,
Добрич и Шумен.  Цените
на дребно на цяло агне в
другите търговски обекти
(ДТО) са най-ниски в
Смолян (13,00 лв./кг), а
най-високи - във Видин
(15,60 лв./кг). Средно за
страната цената на цяло
агне в ДТО е 14,28 лв./кг -
с незначителните 0,3% над
нивото от предходната
седмица. През наблюдава-
ния период средната цена
на едро на цяло агне за
страната е с 1,15 лв./кг по-
висока от тази на дребно
в по-малките магазини.

Преди великденските
празници неправителстве-

Ñåèòáàòà íà ñëúí÷îãëåä, öàðåâèöà è å÷åìèê ñå áàâè

Ñ 20 % ïî-ñêúïà ùå å ìðúâêàòà,
êàçâàò îâöåâúäèòå è êîçåâúäèòå

Загубите на реколта, предиз-
викани от горещите вълни и су-
шата в Европа, са се  утроили
през последните петдесет годи-
ни. Това са изводите от проучва-
не, което подчертава уязвимост-
та на хранителните системи от
изменението на климата. Това се
казва в изследване, публикува-
но в списанието Environmental
Research Letters и цитирано от
euractiv.bg.  Данните проследя-
ват селскостопанската продукция
в 28 европейски страни - сегаш-
ния Европейски съюз и Обеди-
неното кралство - от 1961 до
2018 г. Учените сравняват инфор-
мацията за екстремни метеоро-
логични събития - суши, горещи
вълни, наводнения и студ. Те на-

Çà ïîëîâèí âåê òðîéíè çàãóáè â ðåêîëòàòà çàðàäè êëèìàòà
мериха доказателства, които
предполагат, че "климатичните
промени са довели до увелича-
ване на загубите на реколта".

Екстремните метеорологични
събития значително са зачести-
ли през 50-годишния период. Те-
жестта на въздействието на топ-
линните вълни и сушата върху
растениевъдството се е утроила,
а загубите са от 2,2% между 1964
и 1990 г. до 7,3% от 1991 до
2015 г. Проучването установява,
че засушаванията, които са все
по-чести "стават непропорцио-
нално по-тежки".

Добивите от европейските
култури са се увеличили през пе-
риода, с почти 150% между 1964-
1990 и 1991-2015, каза ръково-

дителят на изследването Тереза
Брас от института в Лисабон. Тя
подчерта, че загубите, свързани
с екстремното време, са различ-
ни в зависимост от реколтата.

"Зърнените култури, които са
основен продукт и заемат близо
65% от обработваната площ в
ЕС, са най-силно засегнатите кул-
тури", каза Брас.

Учените отчитат все по-голе-
ми загуби от реколтите на зър-
но, свързани със суши и топлин-
ни вълни. Според тях  това може
да се обясни с по-широкото на-
появане на други култури като зе-
ленчуци, лозя и плодове. Очаква
се да зачестят крайните метео-
рологични условия, включително
горещи вълни и суши, а проуч-

ването предупреждава за "пул-
сиращи ефекти" от въздействие-
то върху глобалната хранителна
система и върху цените на хра-
ните Европа.

Проучването показва също, че
горещите вълни и сушата през
2018 г. в Европа са причинили
спад в производството на зърно
с 8% в сравнение със средното
за предходните пет години, "кое-
то е довело до недостиг на фу-
раж за добитъка и е предизвика-
ло рязко увеличение на цените
на суровините".

След споразумението за кли-
мата от Париж от 2015 г. светът
преживява петте си най-горещи
регистрирани години. Организа-
цията на ООН за прехрана и зе-

При царевицата, която се сее
малко по-късно от слънчогледа,
площите с извършена сеитба са
очаквано още по-малко. Пак към
1 април те са само 189 хектара,
докато през миналата година в на-
чалото на април са били 13 825
ха. През 2020 г. в страната поле-
тата с царевица са били 573 461
хектара.

Пролетният ечемик, който се
засява обичайно през февруари-
март, до момента е върху 478 хек-
тара при 901 ха година по-рано.
През 2020 г. тази култура е била
отглеждана върху 2702 ха.ç

меделие предупреди, че произ-
водството на храни е "изключи-
телно чувствително" към измене-
нието на климата.

По-рано този месец проучва-
не, публикувано в списанието
Nature Geoscience, установи, че
последните летни суши в Европа
са най-тежките в региона, наб-
людавани от 2110 години, и от-
белязва внезапно засилване от
2015 г. насам. През 2019 г. док-
лад в Nature Climate Change пре-
дупреждава, че промените в кли-
мата рязко повишават риска от
топлинни вълни в региони, в ко-
ито се произвеждат до една чет-
върт от храните в света - запад-
ните щати на САЩ, Западна Ев-
ропа, Западна Русия и Украйна.ç
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"Ако Слави Трифонов
направи кабинет и му е
необходима нашата
подкрепа за този каби-
нет по политиките, които
ще провежда, ще я
получи", заяви лидерът
на БСП Корнелия Нино-
ва в сутрешния блок на
БНТ. Изборният резултат
е тежка загуба за нас,
но сме в ситуация  на
политическа сила, без
която не може да се
състави правителство,
подчерта тя.

"Ние сме ключов
фактор за бъдещото
управление, каза Нинова
и уточни - Но по-важни
са политиките. Ние водим
4 години битка с този
модел, но бяхме сами,
сега сме повече партии в
парламента, които сме
против това управление.
Може да се съберем по
политики. Загубихме, но
сме в ситуация да сме
една от определящите
сили какво ще се случи в
България."

Нинова категорично
заяви: "Ако Слави предло-
жи кабинет и му е необ-
ходима нашата подкрепа
по политиките на този
кабинет, ще я получи.
Протестните партии се
заявиха срещу този
модел на управление и
ако сме принципни, би
трябвало да ни направи
обединени срещу този
модел, без да се натрап-
ваме. Хаджигенов е прав,
че без нашите гласове
правителство на може да
се състави".

"Могат да се правят
всякакви провокации, но
ако сме принципни, би
трябвало да се направи
обединение на партии,
които преди и сега са
проявявали нетърпимост",
смята лидерът на БСП.

Нинова заяви, че
моделът "Борисов" не е
унищожен, а само е
разклатен. "Протестните
партии се заявиха за
битка с досегашния
модел на управление. Би
трябвало да се направи
обеднение на партии и
коалиции, които са срещу
сегашното управление",
каза още Нинова.

"Досега сме опозиция
на Борисов и ще останем
такава", категорично
заяви лидерът на БСП.
Според нея нови избори
ще върнат Борисов на
власт. И се мотивира -
всичко е в негови ръце
все още, той задълбочава
окопаването си във
властта на всички нива.
Борисов продължава да
държи този модел, който
е проникнал във всички
институции.

При нови избори -
държавата ще загуби още
два месеца безвремие,

смята Нинова, която е
категорична, че двата
месеца на служебен
кабинет са недостатъчно
време за разграждане на
този модел. Тя не скри,
че БСП е направила
грешки в поведението си,
за които е била наказана
от избирателя. Една от
тях е, че парламентарна-
та група на левицата не
напуска парламента по
време на протестите,
макар че нейни членове
са били непрекъснато
на тях.

"Обществото ни разде-
ли на досегашни партии и
нас ни причисли към
статуквото, и външни
партии. Ние стояхме в
залата, за да прокараме,
за да се борим за Избор-
ния кодекс", каза тя.

ГЕРБ с проводници
в БСП

Лидерът на БСП заяви,
че преди и по време на
кампанията партийни
хора и всякакви говорите-
ли и анализатори са
внушавали и продължават
да внушават, че БСП и
ГЕРБ са се договорили.
"Че аз и Борисов сме си
стиснали ръцете, че ще
правим коалиция. Тези
неща не трябва да се
забравят и аз питам къде
са тези хора сега? Пока-
нете ги да кажат защо
лъгаха. Аз знам защо - за

да отнемат от алтернатив-
ността на БСП", допълни
още Нинова.

Тя подчерта, че коали-
ция с ГЕРБ е 100 % невъз-
можна. Четири години се
борим на два фронта - и
срещу ГЕРБ, и срещу
неговите проводници
вътре в партията ни.
Четири години не спират
опитите за коалиция БСП-
ГЕРБ, призна лидерът на
левицата. Това няма да се
случи, категорична е
Нинова. Еуфорията, че
моделът "Борисов" е
съборен, е прибързана -
този модел е само разк-
латен, допълни тя.

Защо не подава
оставка?

"Има много причини за
тежкия ни изборен резул-
тат. Мисля, че бяхме
единствената партия,
която излезе с ясна прог-
рама и конкретен план за
първите 100 дни. Полити-
ческата идентичност не е
големият проблем на БСП.
А защо въпреки четириго-
дишните ни усилия хората
ни приеха за част от
системността. Това е
големият въпрос", катего-
рична бе Нинова, която
призна, че 4 години е
водила битки с ГЕРБ и
вътре в партията й.

Нинова сподели, че в
нощта на изборите първа-
та й реакция е била да

Àêî Ñëàâè íàïðàâè êàáèíåò
è ìó å íåîáõîäèìà íàøàòà ïîäêðåïà
ïî ïîëèòèêè, ùå ÿ ïîëó÷è

подаде оставка. "В нощта
на изборите много хора
ми се обадиха и ме
посъветваха да не при-
бързвам, да премисля
ситуацията", обясни тя.
Според нея оставката й в
този момент би била
унищожителна за партия-
та. "Оставка на председа-
тел на БСП сега означава
три месеца ние да пра-
вим процедура за пряк
избор, а тези три месеца
са изключително важни и
ключови за България.
Трябва да прецениш в
политиката с кое ще
навредиш повече", каза
лидерката на БСП.

Не е времето да се
хвърлим във вътрешно-
партийни битки. Ще
бъдем неадекватни на
ситуацията в страната, а
може да се стигне и до
предсрочни избори, а как
ще ги правим без ръко-
водство. Това ще бъде
разсипващо за БСП,
защото сега сме ключов
фактор в съставянето на
бъдещ кабинет", заяви
Нинова.

"Причината е, че ще
загубим още няколко
месеци безвремие, в
което ГЕРБ ще продължи
да реализира модела,
срещу който се борим.
Дори и служебен кабинет
не може да разгради този
им модел за няколко
месеца", разясни Нинова.
Искам да чуя мненията на
структурите на партията,
на ръководните места и
на членовете. Бих искала
да чуя какво им е мнение-
то, къде сгрешихме. Това е
целта на тези срещи,
обясни Нинова относно
срещите, които започват с
областни и общински
председатели на партията:
"Искам да чуя мнението
на структурите на партия-
та, на ръководствата по
места и на членовете. Ние
тази седмица свикваме и
Национален съвет, на
който трябва да направим
оценката, анализа и да
посочим пътя накъде да
вървим от тук нататък. В
такива моменти е изклю-
чително важно да си чуеш
партията и да не взимаш
субективни решения",
обясни лидерът на БСП.
Нинова подчерта, че е
важно да знае и какво
мисли партията за проце-
сите в държавата.

"Във всеки акт има и
положителни, и отрица-
телни страни, същото е и
с оставките, само че
много важно е в полити-
ката да прецениш кое е
повече", коментира още

Корнелия Нинова и
заяви, че една оставка би
имала последици за
много хора. "Оставка на
председателя на БСП в
момента означава три
месеца да караме проце-
дура по провеждане на
пряк избор за нов пред-
седател, да организираме
наново избори. Тези три
месеца са изключително
важни и ключови за
България, защото за този
период от поведението и
решенията на БСП зави-
сят процеси в държавата.
И точно тогава ние да се
хвърлим във вътрешно-
партийни битки, ще бъдем
неадекватни на ситуация-
та в страната", обяви
Нинова и не изключи да
се стигне до предсрочни
избори и да се наложи да
прави предсрочни избори
без ръководство. "Това е
разсипващо за БСП, а
оттам ще има ефект и
върху процесите в държа-
вата, защото сме ключов
фактор за вземане на
решения", каза още тя.

"Еуфорията, че моделът
Борисов е съборен,
според мен е прибърза-
на, защото той е само
разклатен. Той използва
дори и последните дни,
за да осребрява присъст-
вието си във властта, и
да се окопава в нея",
посочи Нинова и припом-
ни призива на левицата
за обединение около
казуса с летище София,
като допълни, че има и
по-важни неща: "На този
Министерски съвет, се
взеха решения за 6
концесии за по 35 години
напред от правителство,
което има само още 6
дни мандат. За тези 35
години концесионерът
дължи по 54 хил. лева
годишно." Тя определи
това като ощетяване на
националното богатство и
националния интерес. "В
тези дни тече смяна на
ръководство в държавни
дружества - в енергетика,
болници, училища и
библиотеки. Подменят
ръководства, тоест Бори-
сов се окопава на второ
и трето равнище", алар-
мира лидерът на БСП.

"За да прокараме в
Изборния кодекс такива
правила, които да напра-
вят процеса прозрачен и
по-честен - машинното
гласуване и видеонаблю-
дение." Тя изрази за
пореден път позицията,
че решението да не се
месят в действията на
президента е принципно
за левицата.
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1-ви МИР - Благоевград (11 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Стефан Апостолов Апостолов
Александър Иванов Мацурев
Георги Запрев Динев
Стоян Костадинов Стоев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Илко Стоянов Стоянов
Георги Захаринин Попов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Георги Георгиев Михайлов
Богдан Емилов Боцев
ДПС
Халил Реджепов Летифов
Елхан Мехмедов Кълков
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Иван Йорданов Димитров

2-ри МИР - Бургас (14 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Любен Любенов Дилов
Ивелина Веселинова Василева
Жечо Дончев Станков
Иван Стефанов Вълков
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Ивайло Ванев Вълчев
Николай Тончев Драгнев
Димитър Стоянов Гърдев
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Петър Георгиев Кънев
Тодор Байчев Байчев
ДПС
Севим Исмаил Али
Фатме Хасан Рамадан
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Димитър Георгиев Найденов
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Живко Иванов Табаков
Драгомир Георгиев Ошавков

3-ти МИР - Варна (15 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Славена Димитрова Точева
Страцимир Илков Павлов
Таня Тодорова Петрова
Павел Алексеев Христов
Владимир Славчев Вълев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Любомир Антонов Каримански
Бойко Петров Кафеджиев
Ивайло Красимиров Кожухаров
Кирил Сашев Симеонов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Борислав Гуцанов Гуцанов
Филчо Кръстев Филев
ДПС
Ерджан Себайтин Ебатин
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Стоян Александров Михалев
Стела Димитрова Николова
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Татяна Дончева Тотева

4-ти МИР - Велико Търново (8 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Костадин Георгиев Ангелов
Димитър Стойков Николов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Явор Руменов Божанков
Весела Николаева Лечева
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Момчил Кунчев Иванов
Христо Михайлов Дочев
ДПС
Мастън Османов Мастънов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Калоян Милков Янков

5-и МИР - Видин (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Росица Любенова Кирова
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Филип Стефанов Попов
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Иво Георгиев Атанасов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Любен Иванов Иванов

6-и МИР - Враца (6 мандата)

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Анастас Маринов Попдимитров
ДПС
Йордан Кирилов Цонев
КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Петя Цветанова Аврамова
Красен Георгиев Кръстев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Иван Василев Хиновски
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Андрей Христов Вълчев

7-и МИР- Габрово (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Томислав Пейков Дончев
Невена Евстатиева Минева
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Деляна Валериева Пешева
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Крум Георгиев Дончев

8-и МИР - Добрич (6 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Деница Евгениева Сачева
Красимир Христов Николов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Мая Йорданова Димитрова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Дилян Господинов Господинов
ДПС
Хасан Ахмед Адемов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Албена Симеонова Върбанова

9-и МИР - Кърджали (5 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Цвета Вълчева Караянчева
ДПС
Мукаддес Юсуф Налбант

Байрам Юзкан Байрам
Адлен Шукри Шевкед
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Максим Колев Генчев

10-и МИР - Кюстендил (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Румен Николов Георгиев
КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Христо Богомилов Терзийски
Михаела Ясенова Крумова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Антон Йорданов Адамов.

11-и МИР - Ловеч (5 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Николай Нанков Нанков
Младен Найденов Маринов
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Цветелина Николаева Георгиева
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Ирена Тодорова Анастасова
ДПС
Рушен Мехмед Риза

12-и МИР - Монтана (5 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Ирена Методиева Димова
Илия Димитров Лазаров
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Пламен Николаев Абровски
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Атанас Петров Костадинов
ДПС
Димитър Иванов Аврамов

13-и МИР - Пазарджик (9 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
Найден Тодоров Шопов
Димитър Иванов Гечев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Станислав Светозаров Балабанов
Тодор Василев Василев
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Пламен Иванов Милев
Петя Николаева Цанкова
ДПС
Юмер Мустафа Хамза
Сергей Манушов Кичиков

На стр. 8
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14-и МИР - Перник (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Кирил Миланов Ананиев
Десислава Христова Ахладова - Атанасова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Галя Маринова Бърдарска
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Стоян Михайлов Мирчев

15-и МИР - Плевен (9 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Григор Ангелов Горчев
Александър Богданов Николов
Пламен Тачев Петров
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Радостин Петев Василев
Александър Атанасов Александров
Юлия Георгиева Чортленева
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Румен Василев Гечев
Илиян Славейков Йончев
ДПС
Велислава Иванова Кръстева

16-и МИР Пловдив-град (11 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Иван Борисов Тотев
Вежди Летиф Рашидов
Радомир Петров Чолаков
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Антоанета Андонова Стефанова
Теодора Маргаритова Пенева
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Иво Ангелов Христов
Иван Богомилов Петков
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Манол Костадинов Пейков
Ивайло Пеев Старибратов
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Мария Василева Капон

17-и МИР Пловдив-област (11 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Дани Стефанова Каназирева
Младен Николов Шишков
Данка Евстатиева Зидарова - Люртова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Танер Кадир Тюркоглу
Лъчезар Иванов Бакърджиев
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Манол Трифонов Генов
Веска Маринова Ненчева
Енко Георгиев Найденов
ДПС
Рамадан Байрам Аталай
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Велизар Матеев Шаламанов
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Румен Маринов Йончев

18-и МИР - Разград (4 мандата)

ДПС
Ахмед Реджебов Ахмедов
Денис Юнал Татар
КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Десислава Вълчева Атанасова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Драгомир Стефанов Петров

19-и МИР - Русе (8 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Красен Кирилов Кралев
Пламен Дулчев Нунев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Светлин Костов Стоянов
Васил Йорданов Георгиев
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Крум Зарков
Георги Стоилов
ДПС
Бюрхан Илиязов Абазов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Митко Христов Кунчев

20-и МИР - Силистра (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Тодор Стаматов Тодоров

"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Петър Христов Димитров
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Вяра Емилова Йорданова
ДПС
Джевдет Ибрям Чакъров

21-ви МИР - Сливен (6 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Десислава Жекова Танева
Мария Щерева Белова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Владимир Стоянов Русев
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Атанас Зафиров Зафиров
ДПС
Хатидже Мехмедова Георгиева
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Димитър Петров Сяров

22-ри МИР - Смолян (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Александър Николов Вълчев
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Александър Тихомиров Симов
ДПС
Хайри Реджебов Садъков

23-ти МИР - София (16 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Румен Димитров Христов
Александър Руменов Ненков
Димитър Борисов Главчев
Милена Цветанова Дамянова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Андрей Иванов Чорбанов
Ива Митева Йорданова-Рупчева
Андрей Николаев Михайлов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Христо Танчев Проданов
Благовест Кирилов Кирилов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Атанас Петров Атанасов
Антоанета Димитрова Цонева
Петър Ясенов Маринов
Надежда Георгиева Йорданова
Георги Йорданов Ганев
Иван Георгиев Велов
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Мая Божидарова Манолова - Найденова

24-ти МИР - София (12 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Росен Димитров Желязков
Тома Любомиров Биков
Евгения Бисерова Алексиева
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Мика Михайлова Зайкова
Николай Стефанов Радулов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Георги Страхилов Свиленски
Борис Цветков Цветков
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Владислав Панчев Панев
Ивайло Николаев Мирчев
Мартин Димитров Димитров
Цецка Георгиева Бачкова
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Арман Агоп Бабикян

25-и МИР - София (14 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Даниел Павлов Митов
Анна Василева Александрова
Лъчезар Богомилов Иванов
Христо Георгиев Гаджев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Филип Маринов Станев
Пламен Иванов Данаилов
Пламен Николаев Николов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Корнелия Петрова Нинова
Иван Йорданов Димитров-Гранитски

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Христо Любомиров Иванов
Борислав Димитров Сандов
Бонка Сергеева Василева
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Николай Димитров Хаджигенов
Валентина Василева Василева -
Филаделфевс

26-и МИР - София-област (8 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Младен Найденов Маринов
Николина Панайотова Ангелкова
Валентин Мирчов Милушев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Виктория Димитрова Василева
Георги Станчев Георгиев
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Иван Ивайлов Ченчев
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Александър Димитров Симидчиев
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Данаил Валериев Георгиев

27-и МИР - Стара Загора (11 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Красимир Георгиев Вълчев
Маноил Минчев Манев
Илиана Петкова Жекова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Станислав Тодоров Трифонов
Тихомир Гочев Тенев
Живка Михалева Железова
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Георги Янчев Гьоков
Драгомир Велков Стойнев
ДПС
Тунджай Рамадан Йозтюрк
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Атанас Владиславов Славов
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Светослав Бончев Колев

28-и МИР - Търговище (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Кольо Йорданов Милев
ДПС
Джейхан Хасанов Ибрямов
Имрен Исметова Мехмедова
КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Теменужка Петрова Петкова

29-и МИР - Хасково (8 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Делян Александров Добрев
Георги Тенев Станков
Гергана Стефанова Кръстева
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Велизар Пенков Енчев
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Силви Кирилов Петров
ДПС
Сезгин Юсеин Мехмед
"Демократична България"
Катя Максимова Панева
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Минко Велчев Ангелов

30-и МИР - Шумен (6 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Красимир Георгиев Вълчев
Илтер Бейзатов Садъков
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Йордан Свеженов Стоянов
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Иван Валентинов Иванов
ДПС
Мустафа Сали Карадайъ
Хамид Бари Хамид

31-ви МИР - Ямбол (4 мандата)

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС
Димитър Руменов Рунков
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Златомира Димитрова Карагеоргиева-
Мострова
КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Кристиан Иванов Вигенин
"ИЗПРАВИ СЕ, МУТРИ, ВЪН!"
Станчо Димитров Ставрев
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Принц Филип, който
почина на 99 години,
десетилетия наред  беше
неизменното присъствие
до британската кралица
Елизабет Втора. Преди
няколко години херцогът
на Единбург прекрати
официалните си ангажи-
менти. Смяташе се, че за
времето си в служба на
Нейно Величество той е
участвал в над 22 000
самостоятелни изяви,
пише БТА.

Херцогът на Единбург
беше патрон, президент
или член на стотици
организации, с които
продължаваше да е свърз-
ван след оттеглянето си,
но без да играе активна
присъствена роля.

През десетилетията си
на активна дейност принц
Филип е произнесъл
близо 5500 речи, написал
е 14 книги и е бил на над
600 самостоятелни посе-
щения в чужбина. През
активните си години
принц Филип се прочу
като автор на безчет
лафове и гафове. Част от
наблюдателите, изглежда,
ценяха често спорните му
забележки, внасящи

Лафове и гафове на принц Филип
елемент на безгрижие в
сериозни прояви. Други
се изненадваха от директ-
ните му коментари за
външността или културата
на хората, с които разго-
варя, питайки се дали те
свидетелстват за старо-
моден хумор и незнание
в най-добрия случай или
за тесногръдие и грубост
в най-лошия.

Каквито и да са били
мотивите на принц Фи-
лип, неговите лафове и
гафове, неведнъж превръ-
щали се във водещи
заглавия и налагали
публични извинения от
Бъкингамския дворец, ще
останат в историята. Ето
някои от тях:

"С какво правите
гаргара, с камъчета?" -
към певеца Том Джоунс
през 1969 г.

"Обявявам това нещо
за открито, каквото и да
е то" - по време на посе-
щение в Канада през
същата година.

"Ако останете тук
твърде дълго, ще се
сдобиете с дръпнати очи"
- към британски студенти
по време на визита в
Китай през 1986 г.

те настрана от пиенето
достатъчно дълго, за да
изкарат шофьорския
изпит?" - към инструктор
по кормуване в Шотландия
през 1995 г.

"Това е сериозно разхи-
щение на пространство" -
на прием през 2000 г. по
случай откриването на
новото британско посолс-
тво в Берлин.

"Прекалено си дебел за
астронавт" - към 13-го-
дишно момче, което през
2001 г. му споделя, че меч-
тае да пътува в космоса.

"Още ли се замеряте с
копия?" - към аборигенски
предприемач в Австралия
през 2002 г.

"Изглеждате сякаш сте
готов за лягане" - към
нигерийския президент
през 2003 г. по повод
традиционната му роба.

"Май не сте си проек-
тирал брадата толкова
добре" - към дизайнера
Стивън Джъдж през 2009
г., коментирайки катинар-
чето му.

"В стриптийз клуб ли
работите?" - към жена
морски кадет през 2010 г.,
споделила, че се е трудила
почасово в нощно заведе-
ние.

"Имате ли бельо от
същия плат?" - посочвайки
традиционното шотланд-
ско каре в разговор с
лидерката на местната
Консервативна партия на
прием през 2010 г.

"Децата ходят на
училище, защото родите-
лите им не ги искат
вкъщи" - към пакистанска-
та активистка и най-
млада носителка на Нобе-
лова награда за мир
Малала Юсуфзай през
2013 г.

"О, не, може да хвана
някоя страховита болест"
- в отговор на предложе-
нието да погали коала по
време на визита в Австра-
лия през 1992 г.

"Едва ли сте тук от
толкова дълго време,
нямате бирено коремче" -
към британец в Унгария
през 1993 г.

"Райхканцлер" - в обръ-
щение към Хелмут Кол
през 1997 г. с наименова-
нието, за последно използ-
вано от Хитлер.

"Как държите местни-

Всеки, който е израснал
с брат и сестра, или роди-
телите, които имат по по-
вече от едно дете, са наяс-
но, че понякога това е прек-
расно, друг път е направо
невъзможно да се справиш
с тях. Факт е, че никога не
знаеш какво може да очак-
ваш от брат си или сестра
си, не можеш да предвидиш
какъв номер ще ти спрет-
нат и в същото време ги
обичаш безкрайно.

Колкото и странно да
звучи, оказва се, че да
имаш брат или сестра, е
добро за здравето на все-
ки човек. Може би след ка-
то видите точно как се случ-
ва това, по-лесно ще прос-
тите на сестра си, че ви е
изпортила на родителите ви
за всяка беля и тя по-лес-
но ще забрави онзи път, ко-
гато сте били малки и тя ви
е уцелила с метална колич-
ка в главата.

Здравословно е да имаш брат или сестра
По-силен имунитет
Добрите взаимоотноше-

ния с братята и сестрите по-
добряват и имунната сис-
тема на човека. Тези отно-
шения помагат на организ-
ма да контролира успешно
хормоните на стрес. Всъщ-
ност близките и топли от-
ношения с приятелите ви
също помагат за този про-
цес. А колкото по-ниски са
хормоните на стреса, тол-
кова по-лесно човек се пре-
борва с вирусни и други за-
болявания.

Прегръдките могат
да предотвратят
сърдечни заболявания
Можете да контролира-

те кръвното си налягане по-
успешно, ако редовно прег-
ръщате любимите си хора.
Когато твърде много се тре-
вожите за нещо, вместо да
посягате към медикаменти,
прегърнете брат си или сес-
тра си. Една прегръдка, про-

дължила едва 20 секунди,
значително намалява рис-
ка от сърдечни заболявания
и намалява болката.

Против депресия
Често в живота си, кога-

то сме изправени пред
трудности или изживяваме
тревожни моменти, се об-
ръщаме за помощ или прос-
то да бъдем изслушани към
партньора си. Ако в такъв
момент се обърнем към
брат си или сестра си, мо-
жем да се почувстваме мно-
го по-спокойни, развеселе-
ни и да усетим, че на няко-
го наистина му пука за нас.

Те удължават
живота ни
Хората, които нямат сил-

ни социални контакти и
емоционална връзка с хо-
рата около себе си, са с
50% по-застрашени от ран-
на смърт. Вероятно защото
имат чувството, че няма кой
да се погрижи за тях и се

усещат самотни и изоста-
вени. Когато имаш братя и
сестри, някак винаги живе-
еш с усещането, че те ще
ти помогнат, ако имаш нуж-
да, че ще има рамо, на ко-
ето да поплачеш. И винаги
има към кого да се обър-
неш просто да си погово-
рите един-два часа по те-
лефона или да споделиш ху-
бавите неща, които ти се
случват.

Затова, ако имате братя
и сестри, не се карайте за
нивата на пра-прадядо си,
не изчислявайте времето,
което родителите ви са по-
делили между вас, не им за-
виждайте за по-високите
оценки в училище или по-
вечето гаджета, за къщата,
жената, колата и работата
им. Обадете им се, ако мо-
жете, прегърнете ги и ги
обичайте!

Диетата с малко
мазнини намалява
тестостерона на мъ-
жете, което може да
предизвика редица
здравни проблеми,
съобщи в .  "Дейли
мейл", позовавайки се
на британски учени.

Диетолози от уни-
верситета в Устър са
работили с 206 мъже.
Резултатите им показ-
ват, че диетата с мал-
ко мазнини намалява
тестостерона със
средно 10 до 16%.
Спадът е още по-го-
лям при вегетариан-

Диетата с малко мазнини не е полезна за мъжете
Диетите с малко

мазнини обикновено
залагат на пълнозър-
нести продукти, нет-
лъсто месо, като пи-
лешко без кожа, ри-
ба, плодове, зеленчу-
ци и кълнове. Те са
здравословни, но ек-
спертите подчертават,
че е важно в храната
на мъжете да има и
мазнини, например от
месо, ядки и млечни
продукти.

Препоръчително е
мъжете да консуми-
рат достатъчно нена-
ситени мазнини - зех-

тин, авокадо, ядки, за
да повишат тестосте-
рона си, изтъкват ек-
спертите.

Макар и мазнини-
те да са важна част
от балансирания на-
чин на хранене, спе-
циалистите все пак
препоръчват да не се
прекалява с наситени-
те, каквито има в мас-
лото, тлъстите меса и
сладкишите. Те могат
да повишат холестеро-
ла, който увеличава
опасността от сърдеч-
носъдови болести.

Хората обикновено

прибягват към диета с
понижено съдържа-
ние на мазнини от
здравни съображения
- да контролират тег-
лото си и да предотв-
ратят покачването на
холестерола. При те-
зи диети обикновено
млечните продукти са
с намалена масле-
ност.

Нормалните нива
на тестостерон при
мъжете са много важ-
ни за спортните пос-
тижения, психичното
и сексуално здраве.

ците - до 26%, пише
БТА.

Ниските нива тес-
тостерон са свързани

с по-голям риск от
сърдечносъдови забо-
лявания, диабет, Алц-
хаймер. Дир.бг
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Руският президент
Владимир Путин засега не
е получил втора доза от
ваксината срещу коронави-
руса, каза в отговор на
журналистически въпрос
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков и не
уточни кога би трябвало да
стане това. "Засега не му е
поставена", така Песков
отговори на въпрос за
втората доза, предаде
ТАСС. Първата доза бе
поставена на Путин на 23
март. Нито той, нито
канцеларията му даде
информация с кой препа-
рат е ваксиниран. Подчер-
тано бе, че и трите руски
ваксини са ефективни и
безопасни. Путин разказа,
че след първата инжекция
се е чувствал добре, но
няколко дни е усещал лек
дискомфорт в лявото рамо.

Земетресение
с магнитуд 4,5 бе регистри-
рано вчера край бреговете
на Гърция, съобщи Евро-
пейският средиземноморс-
ки сеизмологичен център.
По негови данни епицентъ-
рът е на 90 км западно от
град Патра с население
168 000 души. Трусът е
станал на 8 км дълбочина.
Няма данни за пострадали
и за разрушения.

Саудитска Арабия
съобщи, че е екзекутирала
трима военнослужещи,
обвинени в "държавна
измяна", но не уточни в
полза на коя вражеска
държава се предполага, че
са действали. Държавната
Саудитска агенция по
печата съобщи, че тримата
военнослужещи са работи-
ли в министерството на
отбраната. Агенцията не
даде подробности с какво
са подпомагали враговете
на кралството. Саудитска
Арабия води военна
кампания в Йемен срещу
подкрепяните от Иран
шиитски бунтовници хуси.
Кралството смята за свой
главен регионален съпер-
ник Иран. Според съобще-
нието тримата военнослу-
жещи са били изправени
на съд и осъдени, а
издадена по-късно кралска
заповед е потвърдила
смъртната им присъда.
През 2019 г. кралството е
екзекутирало 184 души.

Мнозина американци
искат Дуейн Джонсън
"Скалата" да се кандида-
тира за президент в бъ-
деще, показват данните
от анкета, цитирана от
Fox5. Изследователска
компания Piplsay е анке-
тирала 30 138 души в
цялата страна между 2 и
4 април и установила, че
46% от американците би-
ха искали да видят Скала-
та като стопанин на Бе-
лия дом. Освен това 40%
от респондентите заявили,
че биха искали да видят
актьора Матю Макконъхи,
който обмисля да се
кандидатира за губерна-
тор на Тексас, така и
Джонсън да се кандидати-
рат за публична длъжност.

Íàêðàòêî

:

Новозеландски учени ус-
тановиха, че кучетата са
способни да изпитват истин-
ска ревност спрямо своите
стопани, пише сп."Сайколо-
джикъл сайънс".

Специалистите провели
експеримент с участието на
18 питомци и техните госпо-
дари.

Доброволците били нас-
танени в две стаи, в едната
от които имало геометрич-
на фигура на цилиндър, а в
другата - реалистична кук-
ла на куче.

И в двете стаи хората
трябвало да взаимодействат
с предметите под зоркия
поглед на техните питомци.

Животните, виждайки как

Êó÷åòî å ñïîñîáíî äà ðåâíóâà
ñòîïàíèòå ñè îò äðóãè êó÷åòà

техният господар си играе
с фалшивия Шаро, прояви-
ли явни признаци на рев-
ност. Те продължавали да
ревнуват дори когато меж-
ду тях и господарите им с
куклата бил спуснат непроз-
рачен екран.

Но когато хората си иг-
раели с геометричната фи-
гура под формата на цилин-
дър, домашните им любим-
ци не изпитвали никакво
притеснение.

Специалистите били уди-
вени и от факта, че приз-
наци на ревност възниква-
ли дори при едва забеле-
жимо общуване на госпо-
дарите им с мнимите "съ-
перници". ç

Снимки Пресфото БТА

Германският президент
Франк-Валтер Щайнмайер
и премиерът на провинция

Тюрингия Бодо Рамелов
участваха вчера в церемония

в памет на жертвите на
Холокоста в концентрационния

лагер Бухенвалд. Задача на
демокрацията е да не допуска
нацистките престъпления да

бъдат забравени, каза Рамелов
на церемонията за отбелязване
на 76-годишнината от освобож-
дението на лагерите Бухенвалд

и Мителбау-Дора. Няма да
можем да прехвърлим тази

памет в музей. Запазването на
спомена е всекидневна задача,

каза Щайнмайер.

Ситуацията с коронави-
руса в Германия продъл-
жава да е "много, много
сериозна", обяви институ-
тът "Роберт Кох", който
отбеляза вчера рекордно
висок брой новозаразени,
предаде ДПА.

За последните 24 часа
са регистрирани 17 855
нови заразени и 104
починали. По принцип
числата, които се съобща-
ват в неделя, са малко по-
ниски, тъй като през
уикендите се правят по-
малко тестове, но преди
една седмица институтът
съобщи за 12 196 нови
случаи и 68 починали,
което значи, че има увели-
чаване на бройките,
отбелязва ДПА. За послед-
ните седем дни репродук-
тивното число се е увели-
чило до 129,2 от 127 преди
една седмица. Данните от
70 болници показват, че се
хоспитализират все повече
млади хора и интензивни-
те отделения бързо се
пълнят. Общият брой на

Испанци изчакват профилактично 15 минути след поставянето
на ваксината в болнично заведение в Памплона, Северна Италия.

Регионалното правителство на Навара призовава около 3000 жители
на града да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 този уикенд.

регистрираните инфекции
в Германия от началото
на епидемията вече е
2 998 268, а на смъртните
случаи - 78 353.

Заради растящия брой
заразени и недостатъчно
ваксинирани не се очаква
скорошно подновяване на
събития, при които се
събират много хора, като
панаири и фестивали.
Сдружението на организа-
торите им заяви, че не
може да прави бързи
тестове при прояви, на
които биха дошли наисти-
на много хора.

В същото време минис-
търът на труда Хубертус
Хайл каза, че има планове
да се въведе изискване за
правене на бързи тестове
на работното място, за да
бъдат предпазени тези,
които не могат да работят
от вкъщи. Тук е ролята и
отговорността на бизнеса,
каза той в интервю за
"Билд ам зонтаг". Сега
само 61 на сто от бизнеси-
те предлагат на служители-

те си безплатни тестове за
коронавируса. Предложе-
нието работодателите да
бъдат задължени да тест-
ват служителите си ще се
обсъжда във вторник.

От днес във Франция
започва ваксинацията на
всички граждани на и над
55-годишна възраст, каза
здравният министър Оли-
вие Веран пред в."Журнал
дьо диманш". Министърът
обясни, че това ще стане
възможно благодарение на
две ваксини, тази на
"АстраЗенека", която "от
днес всички французи над

55-годишна възраст без
съпътстващи заболявания,
може да получи", и тази
на "Джонсън и Джонсън",
чиито доставки във Фран-
ция ще започнат днес,
предлагана "на всички над
55-годишна възраст, без
допълните условия".

Ваксината на "Джонсън
и Джонсън" е разрешена
за използване във Фран-
ция на 12 март. Министъ-
рът посочи, че първата
доставка ще бъде от
200 000 дози. "Разширява-
ме ваксинациите", добави
Веран. ç

Ñèòóàöèÿòà ñ êîðîíàâèðóñà â Ãåðìàíèÿ å
„ìíîãî, ìíîãî ñåðèîçíà“, ñìÿòà Èíñòèòóòúò
„Ðîáåðò Êîõ“
Ôðàíöèÿ äíåñ çàïî÷âà âàêñèíàöèÿòà
ñðåùó COVID-19 íà âñè÷êè ãðàæäàíè
íàä 55-ãîäèøíà âúçðàñò



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

11 12.04.2021

Ñúïðóãúò íà áðèòàíñêàòà êðàëèöà
Åëèçàáåò ùå áúäå ïîãðåáàí íà 17 àïðèë
â òåñåí êðúã

Ïðèíö ×àðëç îòäàäå ïî÷èò íà ñâîÿ
„ñêúï òàòêî“ Ôèëèï

Британският принц
Чарлз отдаде почит на
своя "скъп татко" Филип и
каза, че той липсва много
на кралското семейство,
предаде Ройтерс. Филип,
съпругът на британската
кралица Елизабет, който
бе неотлъчно с нея през
рекордно дългото й 69-
годишно управление,
почина в петък в замъка
Уиндзор.

"Както можете да си
представите, баща ми ни
липсва на мен и семейст-
вото ми страшно много",
каза Чарлз, най-големият
син на Елизабет и Филип
и наследник на трона.
"Моят скъп татко бе
много специален човек,
който според мен щеше
да бъде смаян от реакци-
ите и трогателните неща,
които бяха казани за
него. Нашето семейство е
изключително благодарно
за всичко това. То ще ни
крепи в този особено
тъжен момент, когато
понесохме такава загуба",
каза Чарлз.

Бъкингамският дворец

обяви, че погребението на
Филип ще се състои на 17
април. На погребението
ще присъства внукът на
кралицата, принц Хари,
който се отчужди от
семейството си, откакто
замина да живее в Кали-
форния със съпругата си
Меган Маркъл. Меган е
бременна и по съвет на
лекаря й не бива да
пътува до Обединеното
кралство за погребението,
затова ще остане в САЩ,
уточни говорител на
Бъкингамския дворец.

Само 30 души, без
съмнение четирите му
деца (Чарлз, Анна, Андрю
и Едуард), внуците му и
други близки ще присъст-
ват на погребението
заради правилата, нало-
жени от пандемията от
новия коронавирус.

Точният списък с
присъстващите на церемо-

нията се очаква да бъде
разпространен на 15 ап-
рил. Програмата на погре-
бението въпреки промени-
те, свързани с пандемич-
ната обстановка, до го-
ляма степен отразява
личните желания на хер-
цога, допълни говорителят
на двореца. В началото на
церемонията ще бъде
запазена една минута
мълчание в цялата страна.

Националният траур
във Великобритания ще
продължи до 17 април, а
кралското семейство ще
бъде в траур две седми-
ци. Погребението на
принц Филип ще бъде
само четири дни преди
рождения ден на кралица
Елизабет Втора, която на
21 април навършва 95
години.

Британският премиер
Борис Джонсън няма да
бъде сред гостите, за да

ОБЩИНА ВИДИН
Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094/609416,

факс 094/601 132, e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

О Б Я В А
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 90

и чл. 91 от ППЗСУ, Решение №123 взето с Протокол №7/11.09.2007 г. и
Заповед № РД01-0089/17.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Аген-
цията за социално подпомагане и Заповед № РД-02-11-2029/08.04.2021 г.
на Кмета на Община Видин

О Б Я В Я В А М:
Конкурс за възлагане управлението на социална услуга Дневен център за

деца и/или младежи с увреждания "Пролет" на територията на Община Видин
1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1.1. В конкурса могат да участват физически и юридически лица, регистри-

рани по ТЗ, както и юридически лица с нестопанска цел, които имат и развиват
подобен предмет на дейност.

1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица,
възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или
на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.3. Допуска се участие на сдружение от партньори, като задължително се
посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за
сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълже-
нията на участващите в сдружението. В тези случаи на изискванията за учас-
тие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

1.4. Участниците в конкурса, трябва да са доставчици на социални услуги,
вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне
на социални услуги.

1.5. Кандидатите трябва да притежават лиценз от Държавната агенция за
закрила на детето, даващо им право да предоставят социалната услуга, обект
на този конкурс.

1.6. Кандидатите трябва да имат опит в сферата на социалните услуги не
по-малък от 3 /три/ години.

2. Характеристика и специфика на предоставените социални услуги:
2.1. Изпълнителят на социалната услуга Дневен център за деца и/или

младежи с увреждания "Пролет" с капацитет 15 места, численост на персо-
нала 6 щатни бройки трябва да организира услугата съгласно изискванията на
нормативната база, в съответствие с предвидените критерии и стандарти.

2.2. Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Пролет" е
алтернативна форма на грижи, предоставяща на децата и/или младежите
възможност да бъдат отглеждани в семейна среда, да получат качествени
специализирани грижи и помощ, както и да се интегрират в живота на общ-
ността. Ползването на услугата дава на родителите шанса да се включат по-

активно в обществения живот, да се реализират професионално и да преодо-
леят социалната изолация, на каквато често са подложени, като същевремен-
но получват необходимата професионална подкрепа и помощ в отглеждането
на детето си.

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:
3.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка

са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка
за делегирани от държавата дейности.

3.2. Министерският съвет ежегодно приема Решение за остойностяване на
единните финансови стандарти за издръжка. Годишният бюджет на социалните
дейности за 2021г. е определен с Решение № 790/30.10.2020г. на МС за прие-
мане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стой-
ности показатели през 2021г., както следва:

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Пролет" -
140 385 лв. Срокът за финансиране е за четири години, считано от датата на
подписване на договора.

4. Документи за участие:
4.1. Копие от съдебно решение за регистрация и последващи промени, съоб-

разно българското законодателство.
4.2. Копие от документ за регистрация в Агенция за социално подпомагане

като доставчик на социална услуга.
4.3. Копие от лиценз/и за предоставяне на социални услуги за деца, издаден

от Държавната агенция за закрила на детето.
4.4. Копие от картата за идетификация по Булстат
4.5. Удостоверение за липса на данъчни задължения.
4.6. Удостоверение за липса на данъчни задължения пред ТД на НАП - гр.Видин.
4.7. Удостоверение за липса на изпълнителни дела.
4.8. Свидетелство за съдимост на ръководният орган.
4.9. Декларация от ръководния орган, че не се намира в производство по

несъстоятелност.
4.10. Удостоверение за данъчна регистрация.
4.11. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните

услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени
адреси и телефони.

4.12. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.
4.13. Детайлизирана програма от кандидата за развитие на социалната услу-

га Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Пролет".
4.14. Списък-декларация за работния ресурс на кандидата:
а) техническото оборудване
б) човешкия ресурс - квалификация и професионална автобиография за все-

ки, който ще работи в екипа.
Всички документи трябва да се представят в оригинал, с изключение на

посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата
(вярно с оригинала).

5. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:
5.1. На 46-ия ден след публикуване на обявата, ако този ден е неприсъст-

вен - в следващия присъствен ден, Комисията проверява наличието и редов-
ността на документите. Кандидатът, който не отговаря на изискванията се отс-
транява от участие в конкурса. Предложенията се отварят, разглеждат по реда
на тяхното постъпване.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането
на кандидатите.

6. Краен срок и място за подаване на документите:
6.1. Документите се подават от кандидатите до 45-ия ден след обявяване на

конкурса в административната сграда на ОП "Социални дейности" - Община Видин,
ул. "Княз БорисI" №3, ет.1, ст.№2 /Деловодство/; Тел. за контакти: 094/ 601 192;

При приемане на документите върху плика се отбелязват: поредния номер, дата и
часа на внесеното предложение и тези данни се записват във входящия регистър.

7. Начин на оценяване:
7.1. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса, комисия назначена със

Заповед на Кмета на Община Видин, извършва оценка на кандидатите по
следните критерии, с относително тегло - максимум 100 точки:

7.1.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия -10
точки

7.1.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска
репутация - 20 точки

7.1.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите - 20
точки

7.1.4. Финансова стабилност на кандидата - 10 точки
7.1.5. Представена от кандидата програма за развитие на социалните услу-

ги - 20 точки
7.1.6. Кандидатът да има осигурена материална база за предоставяне на

услугата, отговаряща на Методика за условията и реда за предоставяне на
социалната услуга - 20 точки

8. Краен срок за обявяване резултатите от конкурса.
8.1. Комисията изготвя протокол за класиране на кандидатите.
Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на Общината в

3-дневен срок издава Заповед, с която определя кандидата спечелил конкурса.
Обжалването на Заповедта не спира изпълнението й.
8.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в

7-дневен срок от издаване на Заповедта.
8.3. Въз основа на Заповедта за определяне на класирането на кандидатите,

Кметът на Общината сключва договор с кандидата класиран на първо място.
Д-Р ЦВЕТАН ЦЕНКОВ -  Кмет на Община Видин

Вчера гражданите
на Киргизстан гласува-
ха на референдум за
промяна на конститу-
цията. Властите пред-
лагат да се одобри ва-
риант, който много за-
силва правомощията
на президента, пре-
махва поста премиер
и в много отношения
подкрепя "традицион-
ните ценности", отбе-
лязва Радио Азатик,

Снимки
Пресфото

БТА

Вчера
гражданите
на Киргиз-

стан
гласуваха на
референдум
за променив

конститу-
цията на
страната,

които
засилват
правомо-
щията на

президента

Ãðàæäàíèòå íà Êèðãèçñòàí ãëàñóâàõà íà
ðåôåðåíäóì çà ïðîìÿíà íà êîíñòèòóöèÿòà

казахстанската редак-
ция на радио "Свобод-
на Европа "/радио
"Свобода".

Ако промените бъ-
дат одобрени, прези-
дентът ще получи пъ-
лен контрол върху пра-
вителството, включи-
телно възможността
да назначава и увол-
нява министри. Като
част от промените се
предвижда намалява-

не на числеността на
парламента от 120 до
90 души. Успоредно с
това се създава нов
съвещателен и коорди-
национен орган Курул-
тай - народно събра-
ние, което се свиква
съгласно киргизките
традиции. Кой ще вли-
за в него, още не е яс-
но, но решение за
свикването му взима
президентът. ç

даде възможност на
погребението да отидат
възможно повече членове

Филип, който носеше титлата херцог на Единбург, ще има
церемониално кралско погребение, а не държавно погребение, както
бе планирано преди пандемията. То ще бъде предавано пряко по

телевизията и ще е в църквата "Сейнт Джордж" в Уиндзорския замък.

на кралското семейство,
съобщиха от Даунинг
стрийт. ç
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Арда измъкна точка на
"Българска армия"

Уникалният пропуск на
Димитър Илиев
в двубоя от 23-мия кръг на
Първа лига Локомотив
(Пловдив) - Царско село
(2:0) обиколи цяла Европа.
В 32-рата минута капитанът
на "черно-белите" при 1:0
овладя топката след грешка
на вратаря Джони Пласид,
финтира го и се насочи към
голлинията. Там обаче,
вместо да вкара, се засуети,
а притичалият Луис Педро с
гърди изби топката в корнер.
Клипчето се завъртя в
редица европейски държави
и се споделя лавинообразно
в социалните мрежи. Всеки
материал питаше: "Възможно
ли е това?"
Ботев (Пловдив) победи
Ботев (Враца) като гост с 2:1
в двубой от 23-тия кръг на
Първа лига. В последната
минута попадение на домаки-
ните бе неправилно отмене-
но. В 23-тата минута Валери
Домовчийски  даде аванс на
домакините1:0. В следващата
атака пловдивчани също
реализираха чрез Джонатан
Перейра, който изравни -
1:1. В 70-ата минута домаки-
ните получиха право да
изпълнят дузпа. Петър
Атанасов стреля, но Георги
Аргилашки спаси.  Малко
след това "канарчетата"
поведоха. Мите Цикарски с
глава реализира за 2:1. В
последната минута дойде
голямата грешка на съдиите.
Самир Аясс се ориентира
най-бързо при меле пред
Аргилашки, за да отбележи
от метър. Страничният рефер
обаче вдигна флага за
засада. При повторението се
видя, че такава няма.

:
Íàêðàòêî

Собственикът на Локомотив
(София) Иван Василев отново
гласува доверие на старши тре-
ньора Иван Колев въпреки ка-
тастрофалната загуба с 1:5 от Пи-
рин (Благоевград) в битката за
първото място във Втора лига.
Наскоро след поражение от Ми-
ньор (Перник) и преди това из-
дънка срещу Локомотив (ГО) от-
ново се заговори за треньорска
промяна, но Колев пак оцеля.

"Треньорът остава, има рабо-
та за довършване. Продължава-

Áîñúò íà Ëîêîìîòèâ (Ñô)
ãëàñóâà äîâåðèå íà òðåíüîðà

ме да си гоним целта - промо-
ция в Първа лига. Абсолютно ни-
що вярно няма в информациите,
че ще сменяме Иван Колев. Тряб-
ва да си изпълни поставената
цел. Загубата много ми тежи, но
продължаваме битката", лакони-
чен бе пред "Тема Спорт" босът
на столичните "железничари".

Други резултати от 26-ия кръг:
Хебър (Пазарджик) - Лудогорец
2  1:3, Литекс - Добруджа 0:0 и
Струмска слава - Локомотив (Гор-
на Оряховица) 1:1.ç

ЦСКА изпусна победата
над Арда заради спорна
дузпа в последните секун-
ди на добавеното време.
Срещата на "Българска
армия" завърши при
резултат 1:1, като тимът на
Любо Пенев водеше с 1:0
до 92-рата минута. Тогава
обаче реферът Васимир ел
Хатиб отсъди дузпа, която
бе реализирана от Тонис-
лав Йорданов.

В 68-ата минута ЦСКА
поведе. Йомов получи
топката по фланг, като
останаха големи съмнения
за засада. Националът
подаде на Варела, който
центрира към Кайседо и
нападателят, непокрит
пред вратата, реализира с
глава. Арда натисна в
последните минути, а
развръзката дойде в
добавеното време. Занев
хвана леко Крумов, който
веднага се строполи в
наказателното поле на
домакините, а съдията
отсъди дузпа. Тонислав
Йорданов изпълни много
прецизно от бялата точка
и реализира - 1:1. Веднага
след това бе даден край
на мача.

Капитанът на ЦСКА
Петър Занев бе изключи-
телно разочарован от
равенството 1:1. "Арда си
тръгна с точката, защото
видяхте какво отсъждане
дадоха в 93-тата минута.
За мое съжаление, аз бях
участник. Какво да кажа?
Има репортажи, компетен-
тните хора да коментират.
Тогава да се дават по 10
дузпи на мач. Дори си
вдигнах ръцете, тръгнах
към нашия вратар, за да
го подсигуря. Нека главни-
ят рефер коментира, той
каза, че залага името си и
ако нямало дузпа, щял да
се откаже от съдийството.
Беше 100% категоричен.
Нека се погледне на
репортажа и се види",
заяви Занев.

"Трябваше да вкараме
втори гол, за да затворим
мача. Не мисля, че имаше
някакви опасности пред
нашата врата. За голямо
съжаление, една изсипана
топка, единоборство.
Просто играчът на Арда се
шмугна, падна, извъртя се.
Ако има задържане, той ще
падне на момента. Виждам
му самото движение - със

завъртане и падане нап-
ред, след като топката
отива в нашия вратар. Има
си хора, които преценяват
- хубаво е да се види",
допълни капитанът.

"Мотивацията ни е да
отидем и да спечелим
срещу Лудогорец, за да се
класираме за финала за
Купата на България. Амби-
цирани сме да играем и
да спечелим. Надявам се
късметът да е с нас,

Ñïîðíà äóçïà â ïîñëåäíàòà
ñåêóíäà ïðîâàëè ÖÑÊÀ

съдийството да е реално",
завърши Занев.

"Червените" са с 44
точки на третото място и
се отдалечиха още повече
от лидера Лудогорец,
който взе победа над
Монтана с 1:0 , след гол от
спорна дузпа в 73-тата
минута. Тимът от Разград
има актив от 55 точки.
Вторият Локомотив (Плов-
див) е с 46, а Арда е с 39
на четвъртото място.ç

Бившият играч на ЦСКА Тонислав Йорданов отбеляза хладнокръвно
дузпата във врата на "червените"  и донесе точката на Арда

Златомир Загорчич официал-
но се завръща начело на Сла-
вия. Той ще бъде представен ка-
то старши треньор на "белите"
днес от 16 часа. Сърбинът с бъл-
гарски паспорт застава начело
на  отбора от "Овча купел, заме-
няйки руснака Александър Тарха-
нов. Причината за промяната е
загубата на Славия с 1:3 от ЦСКА
1948 в среща от 23-тия кръг на
Първа лига. Така "белите" оста-
ват на 12-о място с 19 точки.

"Какво подценяване? Ние се
борим за оцеляване. Не сме се
пазили за Купата. Нищо не съм
казвал на футболистите", заяви

Çëàòîìèð Çàãîð÷è÷ ñå
çàâðúùà íà÷åëî íà Ñëàâèÿ

босът на Славия Венци Стефа-
нов след загубата.

Треньорът Александър Тарха-
нов отказа да говори пред меди-
ите, а вместо него зад микрофо-
на застана асистентът му Мар-
тин Кушев.  "Много неприятна за-
губа особено в такъв момент, ко-
гато точките са изключително
важни.

Грешките са си изцяло наши.
Със сигурност повлия първата по-
луфинална среща  във вторник
за Купата върху физическия за-
пас на футболистите. Това е прог-
рамата, ние играем мач за мач",
каза Мартин Кушев. ç

Лидерът Манчестър Сити из-
ненадващо загуби у дома от Лийдс
с 1:2 в мач от 31-вия кръг на
английската Висша лига. Гостите
играха с човек по-малко цяло вто-
ро полувреме, след като в доба-
веното време на първата част Ли-
ъм Купър бе изгонен с директен
червен картон. Устремилият се
към титлата тим от Манчестър
имаше преимущество през пър-
вото полувреме, което се разви-
ваше мудно, но Стюарт Далас (42)

Ìàí÷åñòúð Ñèòè ñå ñãðîìîëÿñà
ó äîìà ñðåùó äåñåòèìà îò Ëèéäñ

изведе гостите напред в резулта-
та. В добавеното време на пър-
вата част обаче те останаха в на-
мален състав, след като шотлан-
дският защитник Лиъм Купър си
изкара директен червен картон за
влизане в краката на Габриел Же-
зус.

"Гражданите" обсадиха врата-
та на Лийдс след почивката и стиг-
наха до изравняване с гол на Фе-
ран Торес (76). Играчите на Хо-
сеп Гуардиола търсеха и пълния

обрат, но бяха неприятно изне-
надани от футболистите на Мар-
село Биелса в добавеното време,
когато Стюарт Далас (90+1) от-
ново се оказа в прегръдките на
своите съотборници. 29-годишни-
ят защитник вкара втори си гол и
се превърна в герой за Лийдс.

И след загубата Манчестър Си-
ти остава на върха със своите 74
точки, 14 повече от Манчестър
Юнайтед, който обаче е с два ма-
ча по-малко.ç

Стюарт Далас
се превърна в

герой за Лийдс,
след като

отбеляза два
гола във

вратата на
лидера във

Висшата лига
Манчестър Сити

 Снимка
Пресфото БТА
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19-годишният Христо
Христов завърши с два
сребърни медала впечатля-
ващото българско предста-
вяне на европейското
първенство по вдигане на
тежести за мъже и жени в
Москва. В олимпийската
кат. до 109 кг българският
щангист събра в двубоя
406 кг, което му беше
достатъчно за среброто в
крайното класиране след
като преди това си бе
осигурил второто място в
изхвърлянето. Още преди
паузата двама от фавори-
тите с най-високи заявки
бяха на косъм да запишат
нула. Арменецът Симон
Мартиросян и украинецът
Дмитро Чумак едва се
измъкнаха с трудни пос-
ледни опити. Христо
Христов премина без
проблеми през 181 кг и
186 кг и въпреки неуспеха
си на 190 кг спечели
среброто в движението. В
изтласкването Христо
първо вдигна 214 кг, след
това поиска 6 кг повече и
не сполучи, но в послед-
ния си опит ги закова над
главата за среброто и в
крайното класиране. Само
с един кг повече шампион
стана Дмитро Чумак, с
което Украйна ни задмина
в класирането по медали.
Бронзът в категорията бе

Това е най-доброто
класиране на страната ни
от 17 година насам

Специя осъществи обрат и за-
писа драматична домакинска по-
беда с 3:2 над Кротоне в двубоя,
с който беше открит 30-ият кръг
в Серия "А". Българският нацио-
нал на Специя Андрей Гълъбинов
влезе в игра при резултат 1:2 в
84-тата минута, но в крайна смет-
ка неговият тим стигна до успеха
с две късни попадения.

Гостите поведоха в 40-ата ми-
нута след изумително воле на Ко-
фи Джиджи с гръб към вратата. В
63-тата Даниеле Верде възстано-
ви равенството. То се запази до
78-ата минута, когато Николо Дза-
нелато пусна пас към Сими, кой-
то от удобна позиция вкара ос-
мия си гол от началото на март
насам. В 89-ата Мартин Ерлич на-
мери с подаването си непокри-
тия капитан на домакините Джу-
лио Маджоре, който изравни ре-
зултата. В добавеното време Ар-
диан Исмайли стреля с глава, топ-
ката се отби в напречната греда
и попадна в Ерлич, който беше
безпогрешен за пълния обрат в

Ðåàë (Ìàäðèä) ïàê ïîáåäè Áàðñåëîíà

Áúëãàðñêèòå ùàíãèñòè âòîðè
â Åâðîïà ïî çàâîþâàíè ìåäàëè

за руснака Тимур Наниев с
401 кг, а изхвърлилият се в
заявките Мартиросян
тотално се провали с нула
на 227 кг.

Христо Христов е
състезател на Клуб "Титан"
- Варна с треньор Живко
Николов. Европейски
шампион до 20 г. от Буку-
рещ 2019, същата година
спечели бронз на светов-
ното в изхвърлянето във
Фиджи. През 2018 г. стана
олимпийски вицешампион
за младежи в Буенос
Айрес и се върна със
злато от европейското за
юноши до 17 г. в Милано.
Година по-рано стана
шампион на континента в
първенството до 17 г. в
Прищина, а миналата
пролет грабна златото на
преодолимпийския турнир
за Световната купа в
Малта.

С категорията на Христо
Христов завърши нашето
участие на първенството в
Москва. Българите се
връщат с три златни, три
сребърни и един бронзов
медала в двубоите, след
титлите на Надежда Мей-
Нгуен, Ангел Русев и
Стилян Гроздев, вторите
места на Ивана Петрова,
Карло Насар и Христо
Христов и бронзът на
Валентин Генчев. В общото

двубоя.
Така Специя събра 32 точки в

актива си и се изкачи на 14-ата
позиция в класирането, където
Кротоне е на дъното с едва 15
точки.

Милан победи с 3:1 при визи-
тата си на Парма в друг мач от
кръга и дръпна с четири точки
пред шампиона Ювентус на вто-
рото място във временното кла-
сиране. В 60-ата минута Златан
Ибрахимович каза нещо на съди-
ята и бе изгонен с директен чер-
вен картон, за да доиграят гости-
те мача в намален състав.

Хърватинът Анте Ребич (8) ра-
но даде аванс на гостите след пас
на Златан Ибрахимович, а в края
на първата част Франк Кесие (44)
удвои преднината им. След почив-
ката "росонерите" намалиха обо-
ротите и "дуковете" стигнаха до
гол чрез Рикардо Галиоло (66),
но до края на мача не успяха да
изравнят, а в добавеното време
Рафаел Леао (90+4) оформи край-
ния резултат. ç

подреждане по всички
отличия в движенията
нашите са с 8 златни, 8
сребърни и 3 бронзови
медала. На косъм от
отличията в двубоя остана-
ха Божидар Андреев,
Юндер Бейтула, Дейвид
Фишеров и Васил Мари-
нов.

Интересен е фактът, че
през всичките състезател-
ни дни с българско учас-
тие печелехме отличия.
Това е най-доброто класи-
ране на страната ни на
европейски първенства от
17 година насам. За пос-
ледно повече от двама
шампиони имахме през
2004 г. в Киев. С отличното
представяне в руската
столица България почти
сигурно си осигури макси-
мума от две квоти при
мъжете за олимпиадата в
Токио това лято. След
младежкото световно през
май в Ташкент ще бъдат
оповестени окончателните
участници, които се опре-
делят според ранглистите.
С шансове от нашите са
Божидар Андреев, Стилян
Гроздев и Христо Христов,
които единствени са в Топ
10 и имат участия на
големи първенства и
турнири в задължителните
три периода през послед-
ните години. Виза за Токио
получават първите 8 в
ранглистите, плюс най-
добрите от континентални-
те шампионати, съобразе-
ни с максималните квоти
на всяка една държава. ç

Шампионът Реал( Мадрид) из-
воюва втора победа за сезона
над Барселона в суперсблъсъка
на испанския футбол и се из-
равни на върха с Атлетико (Мад-
рид), който обаче е с мач по-
малко. "Белите" се наложиха с
2:1 на своя "Алфредо ди Стефа-
но" в среща от 30-ия кръг на Ла
Лига.

Домакините дръпнаха с две
попадения още в първия поло-
вин час благодарение на Карим
Бензема (13') и Тони Кроос (28'),
а Оскар Мингеса върна Барса в
играта с гол в 60-ата минута.
Каталунците са само на една
точка зад водачите, а до края
на шампионата на двата отбора
остават по осем срещи.

Реал и Барса удариха по две
греди, като втората на "лос ку-
лес" дойде в последната атака
за двубоя. Тогава късметът спа-
си домакините след изстрел на
Илаиш Мориба, и то в момент,
в който те бяха с човек по-мал-
ко заради изгонването на Казе-

миро в 90-ата за два жълти кар-
тона. Това Ел Класико може да
се окаже последно за Лионел
Меси, чийто договор с Барса из-
тича.

Същото важи и за капитана
на Реал Серхио Рамос, който
обаче не игра в това дерби.

Шампионите имат куп конту-
зени футболисти, а и се нами-
рат между реванша срещу Ли-
върпул от 1/4-финалите в Шам-
пионската лига.

На 17 април Барселона из-
лиза срещу Атлетико Билбао във
финала за Купата на Испания.ç

Àíäðåé Ãúëúáèíîâ âëåçå
è Ñïåöèÿ íàïðàâè îáðàò

Карим Бензема (с номер 9) откри резултата в самото начало на
дербито

19-годишният Христо Христов завърши с два сребърни медала впечат-
ляващото българско представяне на европейското първенство по

вдигане на тежести за мъже и жени в Москва
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ÇÅÌß07.00 "Студио Икономика" (п)
08.00 Документален филм
09.00 "Общество и култура" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 Музикален антракт
12.00 "Хубава си, татковино"
12.30 ТВ пазар
12.45 "За историята свободно" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ"
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия
17.30 ТВ пазар
17.45 Музикален антракт
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" (п)
21.00 Документален филм
22.00 ТВ пазар
22.15 Новини (п)
22.45 "Актуално от деня" (п)
23.20 "Нашият следобед с БСТВ"
00.30 "За историята свободно" (п)
01.30 "Думата е ваша" (п)
02.30 "Антидот" (п)
03.00 "Студио Икономика" (п)
04.00 Документален филм
05.40 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /4 сезон,

7 епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Благуните детски - тв филм /2 сезон,

5 епизод/
15.25 Давай, Астробой! - аним. филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Мисъл и желязо, лира

и тръба - 200 години от рождението
на Г.С. Раковски

22.00 Три дни на Юрий Гагарин. И цял
живот - документален филм /Русия,
2011 г./, 1 част, режисьор Алексан-
дър Славин

23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /4 сезон,

7 епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 13
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, еп. 63
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,

еп. 6
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 70
21.00 Премиера: "Белези" - сериал, еп. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 11

(последен)
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.

112
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 11

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, еп.
25, 26, с. 2, еп. 1, 2

08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 7
09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 7
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 5
11.00 "Смелите" - сериал, еп. 7
12.00 "Да Знаеш Как" /п./ - предаване за

ремонти и обзавеждане, еп. 1
12.30 "Пътят на Юпитер" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, 2015), в роли-
те: Мила Кунис, Чанинг Тейтъм, Дъг-
лас Буут, Еди Редмейн, Шон Бийн,
Гугу Ембата-Ро, Тери Гилиъм, Джеймс
Д`Арси, Ванеса Кърби, Тапънс Ми-
дълтън, Мариа Дойл Кенеди и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 8
16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 8
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 2
18.00 "Смелите" - сериал, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 4, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Лондонград"

- сериал, еп. 23
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Небесно царст-

во" - исторически, военен, драма
(САЩ, Великобритания, Испания, Гер-
мания, Мароко, 2005), в ролите:
Орландо Блум, Ева Грийн, Лиъм Ний-
сън, Майкъл Шийн, Дейвид Тюлис,
Мартон Чокаш, Джереми Айрънс,
Николай Костер-Валдау, Едуард Нор-
тън, Иън Глен

01.00 "Лондонград" - сериал, еп. 23
02.00 "Смелите" - сериал, еп. 8
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 2
04.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 8

bTV COMEDY

06.00 "Страхотни новини" - сериал, с. 2,
еп. 7, 8

07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Луда нощ" - комедия, криминален,

романтичен (САЩ, 2010), в ролите:
Стив Карел, Тина Фей, Марк Уол-
бърг, Джеймс Франко, Тараджи Хен-
сън, Комън, Уилям Фиктнър, Кристен
Уиг, Марк Ръфало, Мила Кунис и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 7, 8
19.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 8
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 1
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 7,

еп. 7
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, еп. 5, 6
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 4, еп. 3, 4
00.00 "Луда нощ" /п./ - комедия, кримина-

лен, романтичен (САЩ, 2010)
02.00 "Страхотни новини" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
10, еп. 2

08.00 "Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), ре-
жисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Сандра Бълок и Джордж Клуни

09.45 Премиера: "Случаите на Поаро" -
сериал, с. 10, еп. 3

11.45 "В кадър" - рубрика
12.00 "Директно от Комптън" - музикален,

биографичен, драма (САЩ, 2015),  в
ролите: О`Шей Джаксън мл., Кори
Хокинс, Джейсън Мичъл, Нийл Браун
мл., Алдис Ходж, Марлон Йейтс мл.,
Кара Патерсън, Алекзандра Шип, Пол
Джиамати и др.

15.00 "Перфектната буря" - приключенски,
екшън, драма (САЩ, 2000), в ролите:
Джордж Клуни, Марк Уолбърг, Джон
Райли, Даян Лейн, Уилям Фиктнър

17.30 "Властелинът на пръстените: Задру-
гата на пръстена" - фентъзи, приклю-
ченски (САЩ, Нова Зеландия, 2001),
в ролите: Илайджа Ууд, Иън Макке-
лън, Орландо Блум, Шон Бийн, Кейт
Бланшет, Мартон Чокаш, Доминик
Монахан, Кристофър Лий, Хюго Уий-
винг и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите, премиера: "Дове-

реникът на кралицата" - биографичен,
драма, исторически (Великобритания,
2017), в ролите: Майкъл Гамбън, Джу-
ди Денч, Али Фазал, Оливия Уилямс,
Еди Изард, Джонатан Хардън, Тим
Макмълън, Адил Актар и др.

23.15 Месец на Оскарите: "Несломен" -
военен, драма, биографичен, спор-
тен (САЩ, 2014), в ролите: Джак
О`Конъл, Донъл Глийсън, Фин Уит-
рок, Гарет Хедлунд, Такамаса Иши-
хара, Кен Уатанабе и др.

02.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
10, еп. 3

04.00 "Трусове 6: Студен ден в ада" -
фантастика, екшън (САЩ, ЮАР, 2018),
в ролите: Джей Ансти, Алистър Блек,
Майкъл Грос, Джейми Кенеди и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал
/п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериал
13.30 "Изпитанията на живота" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Като две капки вода All Stars" (нов

сезон) - музикално шоу
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2
01.30 "Проповедникът" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Мерием" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 2 /п/

06.50 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 2

08.50 "Нора Робъртс: Смърт край змийската
река" - мистери с уч. на Хедър Локли-
ър, Джонатан Шек, Гари Хъдсън, Лин-
да Дарлоу, Лиса Мари Карук  /п/

11.00 "Любов, разбира се" - комедия с уч.
на Кели Ръдърфорд, Камерън Мати-
сън, Макензи Вега, Габи Дъглас и др.

12.45 "В кадър"
13.20 "Любов под дъгата" - романтичен

филм с уч. на Дейвид Хейдън-Джо-
унс, Джоди Суитин, Дакота Гупи,
Дона Кристи и др. /п/

15.00 "Рокетмен" - биографична драма с
уч. на Тарън Еджъртън, Джейми Бел,
Ричард Мадън, Брайс Далас Хауърд,
Джема Джоунс, Стивън Макинтош,
Том Бенет и др. /п/

17.20 "Спайдърмен: Завръщане у дома" -
приключенски екшън с уч. на Том
Холанд, Майкъл Кийтън, Робърт Дау-
ни Джуниър, Мариса Томей, Гуинет
Полтроу, Джон Фавро, Зендая  /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9

21.00 "Джанго без окови" - уестърн с уч. на
Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо,
Самюъл Л. Джаксън, Кристоф Уолтц,
Кери Уошингтън, Уолтън Гогинс и др.

00.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

00.50 "Лошият Дядо Коледа 2" - комедия с
уч. на Били Боб Торнтън, Кейти Бейтс,
Тони Кокс, Кристина Хендрикс, Окта-
вия Спенсър, Брет Кели, Джеф Скоу-
рън, Джени Зигрино, Майк Стар и др.

Тв програма - понеделник, 12 април ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Променливо
Днес минималните температури ще са между минус 1 и 4

градуса, а максималните - между 18 и 23 градуса. По Черномори-
ето ще е предимно слънчево и почти тихо. Максималните темпера-
тури ще са между. В планините ще е предимно слънчево, времен-
ни увеличения на облачността ще има над масивите от Западна
България. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната
температура на 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра
- около 4 градуса.

Във вторник сутринта ще бъде предимно слънчево, вятърът ще
е слаб, с източна компонента. Ще се развива купесто-дъждовна
облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмо-
тевични бури. Минималните температури ще са между 2 и 7 граду-
са, а максималните - между 19 и 24 градуса.

В сряда ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много
места, вече и в Източна България. Вятърът ще се ориентира от
запад-северозапад, ще е умерен, временно силен, с него ще нах-
лува студен въздух и температурите ще се понижат значително,
максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса. Следобед
от северозапад валежите ще спират, а облачността временно ще
се разкъсва.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Несломен" - военен, драма,
биографичен, спортен, в ролите: Джак О`Конъл,

Донъл Глийсън, Фин Уитрок, Гарет Хедлунд,
Такамаса Ишихара, Кен Уатанабе и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 69

ВОДОРАВНО: Нено Сенегалеца. Рубин. Тирамин.
Сол. Рало. Ирино (Йоширо). Нике. Ипон. Нар. Си-
ноним. Мана. Савина. Арам. Саке. Атанас. "Да".
"Морал". Латина. Ган. Ноти. Опити. РОЛИ. "Емил".
"Кал". АСПИРИН. Кило. Бирото ("Сезар Бирото").
Онон. Нене (Баптиста). Еренер (Сертаб). КА. Ли-
нин. Ламела. Рак. Вари. Инери. Цона. Итал (Йо-
ан). Сак. Лимонит. "Ридо". Теракота. Авал. "Неда".
Ана Кенеди.
ОТВЕСНО: "Вероника Марс". "Елаците". Нулин
("Граф Нулин"). Коноп. "Никомед". Боб. Косер. Ли-
бен. "Нора". Сирена. Анири. Ивана. Гена. Ивало
(Сантер). "Ирена". Ика. Лимит. Тенор. Ритон. Не-
топ. Налим. Телит. ТА. Ги. "Омана". Икона. Арак.
Карина. Атоли. Емили. Лар. Насип. Лорен (София).
Дан. Семинар. НИКОН. "Лесове". "Цина". Адата.
Окара (Габриел). Ад. Панорама. Илина. Икили.
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"Живот" получи специална
награда в категорията за играл-
но кино от Golden Baklava Film
Festival в Турция. Автор е въз-
питаникът на академията Кра-
симир Калушев - режисьор и
продуцент. В шестото издание
на фестивала са участвали мла-
ди творци от Норвегия, Румъ-
ния, Индонезия, Израел, Русия,
Турция, Мексико, Франция.

България е представена и от
четвъртокурсничката в специал-
ност "Филмова и телевизионна
режисура" Евгения Тенева. Ней-
ният филм "Стигма" е бил вклю-
чен в документалната секция.
Изпълнителен продуцент и на
двете заглавия е проф. Станис-
лав Семерджиев.

Този фест е признат за един
от най-престижните студентски
филмови форуми в Турция. Про-
вежда се на всеки две години и
представя международна пано-
рама на най-младото кино.ççççç

Áúëãàðñêè
ôèëì ïîëó÷è
ñïåöèàëíà
íàãðàäà
íà ôåñòèâàë
â Òóðöèÿ

Шедьовърът на Верди
"Тоска" постави началото
на 21-вия великденски
музикален фестивал във
Варна на 10 април. Режи-
сьор на спектакъла е
Кузман Попов, а на
диригентския пулт застана
маестро Лучано ди Марти-
но.

В ролята на Тоска
публиката очарова Габрие-
ла Георгиева, а Иван
Момиров се превъплъти в
Каварадоси. Партнираха
им  Пламен Димитров
като Скарпия и Евгений
Станимиров като Анджело-
ти.

На 14 април ще бъде
представен балетът "Лебе-
дово езеро" от Чайковски
с хореографската редак-
ция на Сергей Бобров. В
главните роли ще се
изявят примабалерината
от Скопие Мария Кичевс-
ка като Одета/Одилия и
премиерсолистите на
балетната трупа във
Варна: Франциско Руиз
като Принц Зигфрид и
Павел Кирчев като Рот-
барт.

За 16 април е чаканата
постановка на мюзикъла
"Парижката Света Богоро-

Øåäüîâúðúò íà Âåðäè "Òîñêà"
îòêðèâà 21-âèÿ âåëèêäåíñêè
ìóçèêàëåí ôåñòèâàë âúâ Âàðíà

Пинко Розовата панте-
ра е главният герой в ед-
ноименната поредица къси
анимационни филми. Сега
Пинко става герой на нов
сериал.

Пантерата за първи път
се появява в началните
надписи на комедията „Ро-
зовата Пантера“ от 1963 г.,
както и в повечето послед-
вали го филми за инспек-

Ïèíêî ñå çàâðúùà íà ãîëåìèÿ åêðàí

Èäâà ñåðèàë çà àôåðàòà Óîòúðãåéò

СБХ представя "Конници.
Откровение на Йоан" на
Любомир Каралеев
СБХ представя "Конници.
Откровение на Йоан" на
Любомир Каралеев. Откриване-
то е на 14 април в галерията на
ул. "Шипка" 6. Авторът продъл-
жава тема, върху която работи
от дълго време. През 2008 г.
представя първата си изложба
"Конникът", през 2015 г. -
"Конникът II". Отправна точка в
"Конници" е текст от книгата
"Откровение на Йоан" (Апока-
липсис), писана в края на
първи век, последната книга от
Новия завет. Четиримата
конници на Апокалипсиса
художникът свързва с времето
сега, със събитията от края на
2018 г. насам. Време на
апокалипсис.

Майстори от Елена участваха
в Европейските дни на
художествените занаяти
Тази година мотото на занаят-
чийските празници е "Когато
материалите говорят, и майсто-
рите мълчат". По-голямата част
ще се осъществи онлайн чрез
предварително подготвени
видеоклипове. Община Елена се
представи на 10 април с
видеото "Магията на занаятите",
с творци от Елена - Валентин
Димитров, Ирина Пожарицкая,
Мирослав Лазаров, Милчо
Бонев и Миглен Попов.
Видеоматериалът заедно с
наградените клипове могат да се
видят и на фейсбук страницата
"Елена в събития и факти".

Íàêðàòêî

:

дица", представена като
оригинален концерт по
музика на Рикардо Кочан-
те. Тя е дело на режисьо-
ра Петко Бонев. На дири-
гентския пулт ще бъде
маестро Страцимир Пав-
лов.

17 април ще бъде
специална дата в 21-вия
великденски музикален
фестивал. Тогава варненс-
ките симфоници ще отбе-
лежат своя 75-годишен
юбилей с голям концерт -
диригент Павел Балев. Ще
прозвучат премиерно две
сюити от балета "Сътворе-
нието на света" от съвре-
менния руски композитор
Андрей Петров. В програ-
мата са творби на Бето-
вен и Равел.

Държавната опера във
Варна е официално откри-
та на 6 април 1947 г. На
23 и 24 април е  предпре-
миерата на операта
"Вълшебната флейта" от
Моцарт. Премиерата на
постановката е една от
кулминациите в тазгодиш-
ното издание на "Опера в
Летния театър". Диригент-
постановчик на "Вълшеб-
ната флейта" е маестро
Христо Христов. Крумов.ççççç

ра. Едноименният сериал е
много харесван и гледан
филм през осемдесетте го-
дини на 20-и век.

В България за първи път
филмчетата за Пинко за-
почват да се излъчват в на-
чалото на 80-те в рамките
на предаването „Всяка не-
деля“ по Първа програма.
В дублажа участва Петър
Вучков.ççççç

Маестро Лучано ди Мартино

тор Клузо. Фриц Фреленг
и Дейвид деПати създават
Пинко Розовата пантера.
Станалата класика музика
на Хенри Манчини ще бъ-
де основна тема в продук-
цията, зад която стоят Джу-
ли Андрюс и Уолтър Мириш.

Оригиналното заглавие
на сериала, както и ориги-
налното име на персонажа
е просто Розовата панте-

Нов сериал за аферата
"Уотъргейт" ще излезе ско-
ро на екран, съобщи Вара-
йъти. Този сериал ще разка-
же за хора, за чиято роля в
историята се знае малко.
Джулия Робъртс и Шон Пен
ще са в главните роли. Дан
Стивън също се присъеди-
нява към актьорския екип.
Продуцент е телевизия
StarZ. Поредицата ще разг-
леда отношенията в адми-
нистрацията на Ричард Ник-
сън. Разкрити ще бъдат под-
робности как се стигна до
скандали, разкрити от аме-
риканските медии. Той до-
веде и до оттеглянето на
Никсън от поста на държа-
вен глава. Работата по се-
риала започна. Скоро той
ще излезе на екран. Афера-

та "Уотъргейт" е свързана с
незаконни действия на Ко-
митета на Републиканската
партия по време на избира-
телната президентска кам-
пания през 1972 г. в САЩ.
"Вашингтон пост" и "Ню Йорк
Таймс" следят напредъка на
разследването за взлом. Ре-
дакторът на "Вашингтон
пост" Бенджамин Брадли
поставя двама млади жур-
налисти на пълен работен
ден за тази афера: Боб Уду-
ърд, бивш офицер от ВМС
на САЩ до 1970 г., и Карл
Бернщайн, който вече има
дванадесет години журна-
листика в пресата. Двамата
репортери на вестник "Ва-
шингтон пост", подпомогна-
ти от мистериозен информа-
тор с прякор "Дълбоко гър-

ло", публикуват множество
разкрития, по-специално за
връзките на грабителите с

председателството и неред-
ното финансиране на кам-
панията на Ричард Никсън.ççççç


